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ÉRTEKEZÉSEK

A SZKEBB ÉRTELEMBEN VETT PONTUSI EMELET KIFEJLDÉSEI
ÉS TAGOLÁSA ÉSZAK-JUGOSZLÁVIÁBAN,

TEKINTETTEL A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK PONTUSI KÉPZDMÉNYEIRE

Prof. dr. P. M. STEVANOVlC
(Belgrad)*

A szerz a pannóniai térségi ópliocén kifejldési és tagolódási problémáinak átfogó

vázlatát szándékszik adni, elssorban északjugoszláviai önálló kutatásai alapján. A meg-

tárgyalandó kérdések nagy része a Szovjetunióban 1946 és 1948 között végzett össze-

hasonlító rétegtani és slénytani vizsgálódásainak is tárgya volt.

Már az elején ki kell emelni, hogy az egykori Paratethys-tenger congeriás rétegeire

vonatkozó magyar és jugoszláv (valamint román és orosz) nevezéktan eltér. Ezért e

munka Szádeczky-Kar doss E.-hez [1938] és V. Laskarevhez [1925, 1950]

hasonlóan, az alsó illetve fels congeriás rétegeket (a magyar értelemben vett alsó- és

felspannont) a szorosabban vett „pannóniai emelet” illetve „pontusi emelet” néven

említi.

A Középdunai-medence délkeleti részén található pontusi rétegek oligohalin-

káspi jelleg csökkent-sósvízi puhatest-faunájának
,
valamint az egykorú dáciai-euxin

rétegsoroknak összehasonlítása alapján arra a végs következtetésre jutottunk, hogy
a magyar geológusok szerinti értelemben vett, pannóniai-medencebeli „felspannon
rétegek” a Kárpátoktól keletre található pontusi rétegektl vajmi kevéssé különböznek,

legalábbis sokkal kevésbé, mint azt eddig hinni szokás volt. Ezért indokolt a Közép-
dunai-medenee „fels-panncnját” „pontusi emelet s. str.” névre átkeresztelni. (Ezt a

kifejezést de M a r n y használta elször.)

Észak-Jugoszlávia ópliocén fejldéstörténete szoros kapcsolatban van a Déli-

Kárpátok és a bels Dinári hegységvonulatok fiatal szerkezeti mozgásai által okozott

sföldrajzi eseményekkel.

A pontusi üledékek Jugoszlávia északi részein nagy területre terjednek ki (Észak

-

Szerbia, Bosznia, Szlovénia területén, Horvátországban Karlovácig, valamint a Dinári-

hegység mentén és a szigethegységek körül). De ismerjük ezeket a képzdményeket
a szerémségi, bánsági és bácskai mélyedések mélyfúrásainak anyagából is. Az elször

említett területeken vastagságuk nem több, mint 500m (általában mintegy 200m csupán),

addig a bánsági depresszióban helyenként az 1000 métert is elérik. A déli medencesze-

gélyen (a dombvidéken) és a szigethegységek körül az ópliocén rétegek kszéntelepekkel

váltakoznak (Kreka, Kolubara és Kostolac kszénmedencéi), a síkságon azonban meddk.
Jugoszláviában a klasszikus ópliocén lelhelyek egyike Okrugljak Zágráb mellett

:

itt végezte aprólékos slénytani vizsgálatait S. B r u s i n a. Késbb a horvát geológusok

Szlavóniában még több ilyen lelhelyet ismertek fel. Északkelet-Boszniában, és külö-

nösen Szerbiában, az oresaci lelhely kivételével csak az újabb idkben indult meg
a pontusi üledékek biosztratigráfiai vizsgálata.

A Pannóniai-medence déli peremén a pontusi rétegek gyakran túlterjedve települ-

nek a paleo-mezozóos aljzaton. A fels-pontusi szint Kolubara kszénmedencéjében és

* Eladta a Magyar Földtani Társulat 1958. évi jún. 22-i vándorgylésén.

1
*
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Okrugljaknál márgás-homokos kifejldés, Congeria croatica — C. rhomboideá-val és sok

más oligohalin elemmel, édesvízi alakok nélkül. Ezzel szemben az alsópontusi szint ki-

fejldése a Kolubara-folyótól keletre, illetve nyugatra ersen különböz. Keleten agvagos
kifejldés jelentkezik C. praerhomboidea, Paradacna abiclii és más alakokkal

; nyugaton
viszont a Congeria rhomboideát és croaticát tartalmazó rétegek fekvjében congeria

ungula-capraes homokot találunk. A szelvényekbl látható rétegtani azonosság a két

kifejldés egyidejsége mellett szól.

Belgrád közelében, az Avala-hegység északi lejtin Konopljiste község melll
már régebbrl ismeretes egy, a Radmanest-típusba tartozó faima [P. Pavlovi c,

1923]. Itt is, akár az említett román lelhelyen, a Congeriák uralkodnak a puhatest-
faunában. A Congeria itngula-caprae mellett sok olyan Congeriát és Linniocardiumot

találunk, amelyek Radmanestben jellemzk, mint a Congeria balatonica, C. trnskii,

C. vuki, C. batnti, C. radmanesti, C. brandenburgi és mások. Az említett rétegek fedjében,

ezen lelhely közelében a Beli Potok-alagútnál egy egészen más kifejldés jelentkezik,

mely a horvátországi okrugljaki és a nyugat-szerbiai jasovniki rétegekéhez hasonló. Ha
az elbbi, illetve az utóbbi két lelhely faimáját tekintjük, azt látjuk, hogy az idsebbl
a fiatalabb szintbe csak igen kevés faj ment át; a fels szint fajainak nagy része idegen

területrl származott be.

A Duna mellett, az ismert (Z u
j o v i c, 1893, Andrusov, 1897, Pavlo-

vié 1931) oresaci lelhelyen vastag homoksorozatban (oresaci homok) közbetelepült

homokos agyagrétegeket találunk. Ezekben ritka az oresaci homok vezéralakja, a Congeria

triangularis, ezzel szemben meglehetsen gyakoriak a Congeria rhomboidea és rokonalakjai

(Congeria alata, C. dubocaensis.)

.

Ezek a betelepülések a felsbb szinteken uralkodóvá

válnak, míg az alsóbb homokrétegekben túlnyomók a Congeria triangularis és a Dreissen-

sia auricularis, az egész Semendria és Grozka közötti dunamenti terület leggyakoribb

pontusi alakjai.

A fajszámot tekintve (összesen 76 faj és változat) az oresaci lelhely Szerbiában

az els helyen áll. Különösen gyakoriak a Linmocardium-fajok (31). A homokrétegek

(,,triangularisos”-rétegek), melyek részben a congeria rhomboideás homokos agyag-

rétegek alatt települnek vagy azokkal váltakoznak, nagyrészt azokkal egyenértékek.

Minthogy azonban nagyszámú radmanesti alak is fellép bennük, az alsó- és fels-pontusi

emelet közti átmeneteknek is tekinthetjük ket (a novorossium és portaferrium között).

Egyébként azonban Oresac nem hasonlítható össze minden tekintetben Radmanesttel

és a Belgrád melletti Konopljiste-vei. A rétegsorrend és fauna tekintetében Oresac

ersen emlékeztet azokra a viszonyokra, amelyeket Halaváts Gy. Magyarországon,

Szekszárdon és Nagymányokon felismert.

A kostolaci kszénterületen, a Morava-torkolattól keletre fauna csak a legfelsbb

kszénréteg fedjébl került el. Itt a fiatalabb pontusi emelet ersen kiédesedett ekvi-

valensei jelentkeznek, melyeket régebben a számos sima Viviparus alapján a paludinás

rétegekbe soroltak. Az újabb leletek .(Prosodacna carbonifera, Dreissensiomia croatica,

Monodacna simplex, Dreissensia serbica) alapján ezt a lelhelyet a magyarországi és

szlavóniai ,,vutskitsi”-rétegekkel vethetjük össze.

A Pannóniai-medence délkeleti részén a legszebb feltárások Északkelet- Boszniából,

a Tuzla-medencébl, Kreka melll ismeretesek. Már Katzer [1921] rámutatott

arra, hogy a krekai négy vastag kszéntelepet fiatal szerkezeti mozgások két teknbe

és egy ÉNy—DK csapású rednyeregbe gyrték.

A Tuzla-medence kszéntartalmú pontusi rétegsora, valamint a telepes csoport

fekvjének pannóniai rétegei alulról felfelé ;

a) Congeria ornithopsis-tartaXvnxx homok és homokos agyag, valamint Orygoceras-

laevis- és Limnocardium ccAusz-tártalmú márga
;
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b) Homok, laza homokk és homokos agyag Congeria partschi-xa\, Melanopsis

vindobonensis-sel stb. ;

c) Congeria pancici-t, Phyllocardium dositeji-1 és más ,,karagacai fajokat” tartal-

mazó homokk (P a p p A. szerint a bécsi-medencebeli E-zónával egy ids, valamint

Congeria zsigmondyi-t, C. czjzeki-1 és más smaradványokat is tartalmazó inárgás agyag

és szürke homokos agyag (langenfeldi kifejldés).

Az a), b), és c) rétegek a szorosabb értelemben vett pannonba sorolhatók.

d) — homokos, palás agyag Congeria zahalkai-xaá, Dreissensia minima-xal,

Melánia sp.-vel és egyebekkel

;

e) — a híres Engelhardt - féle fosszilis flórát tartalmazó sötétszürke leveles

agyag ;

f) kötött, agyagos homok a Congeria rhomboidea kíséretének számos alakjával,

valamint congeria triangularisos kvarchomok (a ftelep fekvjében is) ;

gj — végül kötött szürkészöld agyag növénylenyomatokkal és a Prosodacna cf.

vutskitsi héjaival (az alulról számított harmadik telep fedje).

A d)—g) szintek a pontusi emeletbe tartoznak. Az smaradványmentes rétegeket,

melyeknek helyzetét a bányamveletek következtében jól ismerjük, nem vettük itt

tekintetbe.

A Szlavóniai szigethegységben a pontusi rétegek a zágrábvidéki és a tulsai-medence-

beli kifejldéshez hasonlók. A Szerémségben viszont, a Fruskagora-hegység körül, kissé

eltér fácies mutatkozik. így az ismert görgetegi faunában a kis édesvízi csigák uralkod-

nak. A csökkentsósvízi Cardiidák, két alak kivételével (Limnocardium ochetophorum

és L. cf. subsqiiamulosiim) , a Paradacna, Kaladacna, Monodacna, Plagiodacna, Prosodacna

és Phyllocardium nemekbe tartoznak. Hasonló fauna került el a Duna mentén Stari

Slankamen-nál és Karlovcinál is. Ha az édesvízi alakokat nem tekintjük, a jelenlev

oligohalin elemek, elssorban a íentemlített csökkentsósvízi Cardiidák, a kiédesedett

szerémségi kifejldés felspontusi korát jelzik. Ezek a rétegek valóban helyi jelleg

kifejldésben képzdtek, melyben a sima Yiviparusok és a Prosodacnák fontos szerepet

játszanak és a többi normális kaspi-csökkentsósvízi faj, elssorban a Congeria- és Limno-
cardium-nemek rovására, a kedvez bionómiai körülmények között nagyon elszaporodtak.

Különösen érdekes és behatóbb tanulmányozást érdemel azoknak a Cardmm-nemeknek
a fellépte, melyek eddig mint a dáciai-euxin medence pontusi rétegeinek jellemz alakjai

voltak ismeretesek. Ilyen értelemben szükséges lenne az alsó paludinás rétegeket is

újravizsgálni a Cardiidák jelenléte vagy hiánya szempontjából.

Az utóbbi 20 évben az észak-jugoszláviai síkság számos kutatófúrása tárta fel

a pontusi rétegeket, a szigethegységek között is, de különösen Szlavóniában és a Bánság-

ban. Az itteni rétegek fácies tekintetében bizonyos esetekben az okrugljaki, krekai és

kolubarai rétegekre hasonlítanak. Különösen igaz ez a szigethegységek közelében, vagy
az olyan helyeken, ahol a lesüllyedt si térszín kis mélységben van a felszín alatt. Ott

viszont, ahol a Bácskában, Bánságban vagy Szlavóniában a fúrások a szigethegységektl

távol, nagy vastagságú pliocén rétegsor alatt találták meg az alaphegységet, igen fauna-

szegén}- kifejldés található, melynek faunáját nyílttengerinek nevezhetnénk. Ebben is

két fszintet különíthetünk el, egy idsebb, igen elszegényedett faunájút („abiehis”-

csoport) és egy fiatalabbat („prosodacnás” és „paradacna-radiatás” csoport). Jellegzetes,

hogy ebbl a fáciesbl hiányzik a Congeria rhomboidea.

Az alsóbb tagozatra fként Paradacna abichi, Didacna otiophora, Congeria digiti-

jera, Paradacna cf. lenzi, Limnocardium cf. syrmiense, a felsben Limnocardium riegeli,

L. roggenhoferi, Paradacna okrugici, P. radiata (igen gyakori), Prosodacna vutskitsi, P.

vodopici, Congeria zagrabiensis, Dreissensia anisochona, Micromelania turritellina és Valen-
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ciennesia reussi jellemzk. Ezt az oligohalin-káspi faunacsoportot sok Unió, Anodonta
és sima Viviparns kíséri, különösen a pontusi rétegek fels zónáiban.

Ebben a medencei kifejldésben nehéz az alsó és fels tagozat között, valamint

a fed paludinás rétegek felé határt vonni.

Látható, hogy Észak-Jugoszláviában a pontusi rétegeknek két alapvet kifejl-

dését különböztethetjük meg : a) kszéntelepes rétegek (fás barnakszén, homok,
agyag és kavics váltakozásával), a Pannóniai-medence déli peremének egyes öbleiben,

valamint ezek medd ekvivalensei, gazdag smaradványtársasággal, az egykori part-

vonal közelében, és b) márgás-agyagos medencei kifejldés a szlavóniai síkságon, Szerém-

ségben, a Bánságban és Bácskában, egyhangú, ersen elszegényedett faunával, mely
részben már a kiédesedés jeleit mutatja.

Szerbiában a felspontusi tagozatban a következ helyi fáciestípusok különít-

hetk el

:

aj Agyag és márga, jellegzetesen oligohalin-káspi faunával (elssorban Congeria

croatica, C. zagrabiensis, C. rhoníboidea és Valenciennesia reussi), édesvízi elemek nélkül,

sok kagylóval, kevés csigával. A Kolubara-folyó környékén való nagy elterjedése alapján

ez Kolubara-fáciestípusnak nevezhet : megfelel az okrugljaki kifejldésnek.

b) Finomszem vastag homoksorozat vékony agvagmárgás közbetelepülésekkel.

A homokban gazdag fauna található, elssorban Congeria triangularis, Dreissensia auri-

cularis. Megfigyeltek benne édesvízi elemeket is (Vivipara, Unió, Melánia, Amphi-
melania stb.) ; a Congeria rhomboidea ebben a kifejldésben is megtalálható, de az agyag-

márgarétegekre korlátozódik. Jellegzetes dunamenti, Smederevotól nyugatra fekv lel-

helyei alapján podunavlje- (dunamenti-) fáciestípusnak neveztem el.

c) Finomszem homok, homokos anyag, számos sima Viviparussal, kis Proso-

dacna-fajokkal és igen sok sósvízi alakkal : Unió, Hyriopsis, Lythogliphus, Theodoxus,

stb. Oligohalin-káspi elemek ritkák. A csigák egyedszáma nagyobb, mint a kagylóké

.

Miután Szerémségben és a határos területeken nagy elterjedésnek örvend, szerém-
ségi fáciestípusnak kereszteltem.

Leginkább a magyar prosodacna vutskitsis fáciesnek felel meg.

A pontusi rétegek tagolása Szerbiában, a Kárpátoktól nyugatra I. táblázat

Parti és sekélytengeri képzdmények Nyíltvízi képzdmények

o cs

Szerémség : és kostolaci fáciestípus
Prosodacna carbonifera, Prosodacna
vodopici, Paradacna radiátá-val
és sima Viviparusokkal

Podunavlje-
fácies, Dreis-

sensia auricularis,
Congeria triangularis,

(Oresaci homok vagy „triangularis
11

fácies)

Congeria ungula eapraes, congeria radma-
nestis, litnnocardium banaticumos,
lvrcaea martinianás, lyrcaea rugosás ré-

tegek (utolsó v. harmadik lyrcaeas szint)

Budmania histiophorás homok (Budrna-
maniás szint)

Kolubara-fáciestípus - congeria croaticás,

congeria rhomboideás, c. zagrabiensises
és valenciennesia reussis agyag (Fels
valenciennesiás rétegek, Paradacna

,

okrugici-va\

Paradacna abichis, congeria digitiferas, c.

praerhomboideás, valenciennesia reussis

stb. rétegek (alsó valenciennesiás
rétegek)

szorosabb értelemben vett pannóniai emelet
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E között a károm ftípus között számtalan átmenet van. így a bánsági mély-

fúrásokból ismeretes egy kifejldés, melyben a szerémségi- és kolubarai-fáciestípus

keveredik. A déli Bánságban, valamint Szerbiában, Smederevonál is megállapítható

a Podunavlje- (triangularis és szerémségi, uralkodólag prosodacnás és viviparusos)

típus keveredése. Az utóbbi eset Magyarországon, Tabnál is megfigyelhet.

Néhány évvel ezeltt a szerz falmatanulmányai alapján az észak-szerbiai és

vajdasági kifejldések I. táblázatban összefoglalt tagolását javasolta.

Ennek során két (N a 1 i v k i n szerinti) nymiát különböztetett meg, egy medence-

belit és egy peremit. E nélkül a ketts összehasonlító tagolás nélkül, melyben mindig

két típust adunk meg egymás mellett, nem lehetett volna az észak-jugoszláv kifejldése-

ket ilyen egyszer rétegtani beosztásban megadni.

A pontusi rétegek alsó határa a dáciai és euxin medencében könnyen felismerhet,

a középdimai medencében azonban másként áll a dolog. A Kárpátok vonulatán innen

ugyanis már a pontusi emelet eltt is léptek fel oligohalin-káspi faunaelemek. Tekintettel

arra, hogy a Kárpátoktól keletre a pontusi fauna a paradacna abichis rétegekkel lép fel,

melyek közvetlenül a meotiszi rétegeken fekszenek, kézenfekv a határt a pannóniai

térségen belül is az ,,abiehi”-s (de nem ,,abichiformis”-os) rétegek alatt megvonni.

A táblázatban a congeria rhomboideás fácies és megfeleli különleges helyzetben

vannak. Ez a legszintállóbb kifejldés
; a néhai Paratethys-tenger keretén belül a Keleti

Alpoktól a Káspi-tengerig nagy területen megtalálható. Kelet-szerbiai megfigyelései

alapján a szerz joggal véli állíthatni, hogy a congeria rhomboideás rétegek csakis a

pontusi emelet fels részének felelnek meg.

A szerémségi, bánsági és észak-szerbiai (Kostolac, Smederevo) viszonyok újabb

bizonyítékok arra, hogy a prosodacna vutskitsis kifejldés és a hozzá igen hasonló proso-

dacna vodopicis rétegek Szerémségben, illetve a P. carboniferás rétegek Kostolacnál

,,rhomboidea”-kifejldéssel egykorúak, amint azt Lrenthey Magyarországra nézve

már régen állította. B a r t h a F. újabban némileg eltér véleményt nyilvánított a

„vutskitsi”-s rétegek rétegtani helyzetére vonatkozólag [1956], Nekem úgy tnik, hogy

a tabi fauna egyik-másik alakjának, így a Dreissensia serbica, D. cf. auricularis, Congeria

triangularis, Prosodacna vutskitsi, Monodacna simplex, Limnocardium ochetophorum,

Plagiodacna auingeri alakoknak a jelenléte Lrenthey nek a prosodacnás-fácies

rétegtani helyzetére vonatkozó véleménye mellett szól.

A tabi rétegek a rhomboideás rétegekkel lehetnek egy idsek vagy fiatalabbak,

akárcsak Kreká-nál Tuzla mellett, de semmi esetre sem lehetnek idsebbek. A Prosodac-

nák, melyek a Kárpátoktól keletre jelentkeznek elször, (a novorossziumban, az ogyesszai

mészkben) a Pannóniai-medencébe csak a felspontusi szint elején törtek be.

A szorosabb értelemben vett pontusi emelet alsó részére, az ún. ogyesszai mészkre
1917-ben N. Andrussov a „novorossziai alemelet” (novorosszium) nevet javasolta,

a délorosz Novorosszia tartomány (Kherszoni és Jekaterinoszlávi kormányzóság) után.

Ezt a nevet, melyet az orosz nyelv irodalom általánosan használ, a dáciai és pannóniai

medence egy ids rétegeinek (a medencebeli
, .abichis” és a peremi , ,ungulacapraes

'

’

rétegeknek) a megjelölésére is bevezethetjük.

Tekintettel arra, hogy a pannóniai és dáciai medencerészek között a kapcsolat

a Vaskapu vidékén csak a novorosszium után vált újra állandóbbá, valamint tekintettel

a felspontusi szint nagy fáciesváltozatosságára, a szerz a közvetlenül megelz novo-

rosszi alemelet mintájára a ..portaferri alemelet” (portaferrium) elnevezést javasolta.

Az Euxin-medence congeria subrhomboideás rétegei mellett idetartoznak Románia,

Kelet-Szerbia és az egész Pannóniai térség congeria rhomboideás rétegei, valamint

* A nyugat-magyarországi görgetegi fúrásokban harántolt két prosodacna vutskitsis szint is a
portaferri alemeletbe és nem az ungula-caprae szintbe tartozik.
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a podunavlje-típus congeria triangularisos és a szerémségi típus prosodacnás-viviparusos

rétegei is. Ide tartoznának a változatos kifejldés magyarországi felspontusi rétegek

is, így a congeria balatonicas, c. rhomboideás és a prosodacna vutskitsis rétegek.

A portaferrium nem azonos a bosphoriummal (az Andrussov N. szerinti

felspontussal) . Ez utóbbi a portaferriunmál fiatalabb. Az ebbe tartozó rétegek csak

az egykori Paratethys-tenger szétesése után, kizárólag a feketetengeri területen fej-

ldtek ki.

Ha tehát bevezetjük a szkebb értelemben vett pontusi emeletre a novorosszi

és portaferri alemeletekre való tagolást, akkor végre sikerül elkerülni a fácieslényekre

alapozott nevezéktant, mely az utóbbi évtizedekben annyi félreértésre adott okot.

Ezért a szerz javasolja a pannóniai és dáciai medencék pontusi képzdményeinek ilyen

értelemben való kettéosztását, annál is inkább, mivel ez a kettéosztás majdnem mindenütt
elvégezhet. De kérdés, hogy hol vonjuk meg a pontusi emelet alsó határát a medence-
beli kifejldésben, a Középdunai-medencében ? Ezzel kapcsolatban még egyetértésre

kellene jutni. A szerz hajlamos lenne a paradacna abichiformisos rétegeket kétfelé,

egy alsó és egy fels részre osztani. Az alsó a pannonba (a magyar ,, alsópannonba”)

tartoznék, a fels pedig a pontusi emeletbe (a magyar „felspannonba”). Észak-J ugoselá-

via több lelhelyén találtunk alsópannon Paradacnákat is (pl. Congeria zsigmondyval és

C. partschival együtt). Ezek a Paradacnák azonban különböznek a voltaképpeni fekete-

tengeri Paradacna abichitl, az utóbbi terület egyetlen Páradacnáj ától. Ez szükségessé

teszi a Pannóniai-medence Paradacnáinak sürgs i'ijravizsgálatát. Ezen a véleménven
van A. E b e r s i n, a csökkentsósvízi Cardiidák ismert szovjet szakértje is. Már eddig

is több új fajt sikerült a szerznek a jugoszláviai mélyfúrások anyagában elkülöníteni,

köztük a Paradacna radiara-1.

Észak-Jugoszlávia pontusi képzdményeibl ma 12 Cardium-nem ismeretes, úgy-

hogy számuk a dáciai-euxin medence cardiidáinak számával csaknem megegyezik.

Aszóban forgó nemek elssorban a Limnocardium és alnemei, mint a Budmania, Euxini-

cardium, Tauricardium, Pannonicardium, valamint a Paradacna, Didacna, Monodacna,

Arcicardium, Phyllocardium, Kaladacna, Plagiodacna, Pteradacna, Prosodacna, Parvidacna

nemek, és egy primitív Didacna-féle, mely új nemet képviselhet.

Mindezen nemeknek, a Prosodacna-1 és talán a Didacna-1 kivéve, a Pannóniai-

medence a hazája. Mégis, az említett nemek közül a Kárpátokon innen a Limnocardium-

félék uralkodnak, míg a dáciai-euxin medencében a többi csökkentsósvízi Cardiidák,

elssorban a Didacna, Monodacna és Plagiodacna találhatók. A Dreissensidae G r a y-

családból nálunk a Congeria-fajoké a vezet szerep, míg a Kárpátoktól keletre a Dreis-

sensia kerül túlsúlyba, éspedig annál inkább, minél jobban távolodunk a Kárpátoktól.

A pannóniai térség déli részében a pontusi (ill. „felspannon”) idkben a kagylók

és csigák aránya csaknem 1:1, míg a dáciai-euxin területen sokkal több a kagyló, a

portaferriumban olykor tízszer annyi, mint a csiga. Ez különösen feltn, ha egy jellegzetes

északnyugat-szerbiai lelhelyet, pl. Jasovnikot, egy kelet-szerbiaival (pl. Kladovo) hason-

lítunk össze. Ennek a jelenségnek az okait itt nincs módunk részletesebben megvitatni,

csak annyit jegyzünk meg, hogy ezek az okok igen sokfélék lehetnek.

Sajátságos, hogy a nyugat-keleti általános faunavándorlás során a jellegzetes

partközeli alakok nem tudtak a parmóniaiból a dáciai medencébe áthatolni. Ez különösen

érvényes a radmanesti faunaegyüttesre, melynek csak egyes alakjai terjedtek tovább,

azok is közvetlenül a Kárpátok mentén, Olténiában és Kelet-Szerbiában terjedtek csak el.

V égkövetkeztetések. Ha valaki ezekután felveti a kérdést, hogy a

szerz tisztán csak irodalmi alapon — minthogy a gyjteményeket ez id szerint még
nem ismeri — lát-e különbséget a magyar „felspannon” és a román és jugoszláv „pontus

s. str.” között, erre a kérdésre részben igennel, részben nemmel lehet felelni.
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Ha abból a ténybl indulunk ki, hogy Magyarországon és Jugoszláviában a fel-

sorolt egy ids képzdmények azonos körülmények között rakódtak le, egyazon sföld-

rajzi egység részei, és egyazon nymia szerviái (N a 1 i v k i n szerint), akkor kifejldésük-

ben nem lehet jelents különbség. Ez valóban így is van : egyfell és másfell a követ-

kez képzdményeket látjuk : ungula-capraes-rétegek, abichis ill. abichiformisos rétegek,

rliomboideás rétegek, triangularisos illetve balatonicás-triangularisos rétegek, proso-

dacnás-viviparusos rétegek, Magyarországon Prosodacna vutskitsi-xal, Jugoszláviában

ezenfelül még Prosodacna vodopici-xal, és végül a p. earboniferás rétegek, melyek a

magyarországiakkal kis híján azonosak.

Másfell azonban vannak különbségek is, melyek a következkben nyilvánulnak

meg : Magyarországon, különösen a Dunántúlon, ers kiédesedés következett be, jóval

ersebb, mint a középdunai medence déli részein. Az oligohalin fajok száma jugoszláv

területen nagy, magyar területen meglehetsen kicsi. Ez a jelenség egyfell megkönnyíti

a jugoszláv és román pontusi képzdmények párhuzamosítását, — ennek a kérdésnek

a közelmúltban különleges érdekldést szenteltek —
, másfell megnezehíti a párhuza-

mosítást ott, ahol a „felspannon”, mint Magyarországon is, jelentsebb mennyiség
édesvízi alakkal vagy éppen szárazföldi faunával jelentkezik. Ismeretes, hogy a közép-

dunai medencében a pannon folyamán számos helyi faunaegyüttes létezett. Ilyen esetek-

ben még a ritkán jelentkez oligohalin alakokat is kiválóan fel lehet a párhuzamosítás

céljaira használni. így, véleményünk szerint, a közismert kurdi, öcsi, várpalotai, tihanyi,

tahi magyar lelhelyek részletez sztratigráfiája szempontjából mindig fontosabbak a

ritkán fellép Limnocardiumok és Congeriák, mint a gazdag szárazföldi vagy édesvízi

fauna. Neumayr M. és Fuchs T h. szerint is ez utóbbiak csak helyi rétegtani

jellemzésre alkalmasak.

A Duna—Tisza közén, valamint a Tiszántúlon, ahol a pontusi rétegek nagyobb
vastagságúak, és mélyen a fiatalabb pliocén és pleisztocén fekv alatt foglalnak helyet,

a fáciesek változékonysága sokkal kisebb mérték. Az említett rétegekben, jugoszláv

területen, a Paradacnák a leggyakoribb alakok, a legmélyebb szintektl egészen a fels

congeriás rétegekig terjeden, míg a többi Cardiidák csak ritkán jelentkeznek. Vélemé-

nyem szerint az Alföld magyar részén is ez kell, hogy legyen a helyzet. Minthogy egy ilyen

paradacnás kifejldés elssorban a román—orosz kifejldési területre jellemz, az elkövet-

kez kutatásokban ezen terület fúrómagjainak vizsgálatát különös gonddal kellene el-

végezni, Magyarországon csakúgy mint Jugoszláviában. Úgy tnik ugyanis, hogy éppen
ezen a területen van eltemetve a dunántúli fáciesek azonosítási kérdéseinek a kulcsa.

Ezzel egyszersmind lehetség nyílik a pannóniai és szkebb értelemben vett pontusi

emelet, illetve a magyar nomenklatúra szerinti alsó- és felspannón alemeletek pontosabb

határának megállapítására.

PONT (1. ENG. S.) IM NÖRDLICHEN JUGOSLAVIEN, SE1NE FAZ1ES UND HORIZONTÉ,
MIT EINEM RÜCKBLICK AUF DIE VERHÁLTNISSE IN DEN NACHBARLÁNDE RN

von
Prof. dr. P. M. STEVANOVIC (Belgrad)*

In einem kurzen Vortrag ist es schwer allé Probleme dér Faziesentwicklung und
Gliederung des álteren Pliozáns im pannonischen Raum zu umfassen. Die Einzelfragen
bleiben für die Diskussion übrig und hier wird nur ein Abriss, vor allém auf Grund selbst-
stándiger Forschungen im nördlichen Jugoslavien gegeben. Ich möchte betonén, dass ein
Grossteil dieser Probleme Gegenstand meiner vergleiehend-stratigraphischen und palae-
ontologischen Studien in dér Sowjetunion im Laufe dér Jahre 1946 bis 1948 bildete.

* Vorgetragen am 22. VI. 1958 in dér Waudersitzung in Szeged dér Ung. Geologischen Gesell-
schaft.
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Sebn ani Anfang will ich hervorheben, dass die Nomenklatur dér Congerien-
schiehten des ehemaligen Paratethys-Meeres in Ungarn tine andere als in Jugoslavien (und
auch in Runiánien und Russland) ist. In unseren Arbeiten habén wir uns deswegen ent-
schlossen, áhnlich wie E. Szádeczky-Kardoss (1938) und V. Laska-
rev (1925, 1950), die Namen „Pannonische Stufe” im engeren Sinne (ungarisehes
,,Unterpannon”) und ,,Pontische Stufe” im engeren Sinne (ungarisehes „Oberpannon”)
für die ,,Unteren- bzw. Oberen- Congerienschichten” zu gebrauchen.

Auf Grund dér oligohalinen kaspibraekisehen Molluskenfauna dér pontisehen
Schichten im Südostteil des Mitteldanubischen Beckens und ihres Vergleiches mit den
synchronisehen Schichtpaketen aus dem Daziseh-Euxinischen Gebiete gelangten wir
zr Schlussfolgerung, dass sich das „Oberpannon” im Sinne dér ungarisehen Geologen,
im Pannonischen Becken wenig von den pontisehen Ablagerungen östlich dér Karpathen
unterseheidet, jedenfalls weniger als es bis jetzt angenommen wurde. Deshalb halté
ich es für gereclitfertigt, das „Oberpannon” des Mitteldanubischen Beckens in die
Pontisehe Stufe (Pont im engeren Sinne) umbenennen zu dürfen (Ausdruck zum ersten
Mai von B. de Marny gebraucht)

.

Und jetzt übergehe ich zum Hauptgegenstand unseres Vortrages. Die geologische
Geschichte Nord-Jugoslaviens wáhrend des álteren Pliozáns steht im engen Zusammen-
hang mit den palaeogeographischen Veránderungen, die durch jirnge tektonische Be-
wegungen in den Süd-Karpathen und den inneren dinarischen Gebirgsketten hervor-
gerufen wurden.

Die pontisehen Ablagerungen sind in den Nordteilen Jugoslaviens auf weitem
Raum verbreitet (Nord-Serbien und Bosnien, Slavonien und Kroatien bis Karlovac),
sowohl lángs den dinarischen Gebirgen als auch um die Inselgebirge) . Andererseits wur-
den diese Ablagerungen auch in den Senken von Syrmien (Srem), Bánát und Batschka
durch die Tiefbohrungen unter den jungen pliozánen und quartáren Schichten bekannt
geworden. Wáhrend im ersten Falle die Máchtigkeit nicht mehr als 500 m (gewöhnlich
cca 200 m) betrágt, sind die pontisehen Schichten in dér banatischen Depression örtlich
sogar über 1000 m máchtig. Am südlichen Beckenrande (Hügelland) und um die Insel-
gebirge sind sie kohlenführend (Kohlenbecken von Kreka, Kolubara und Kostolac),
in dér Tiefebene aber kohlenfrei.

Einer dér klassischen Fundorte in Jugoslavien ist Okrugljak bei Zagreb, dér
Gegenstand dér minutiösen palaeontologischen Forschungen von S. Brusina war.
Spáter wurden in Slavonien durch die kroatischen Geologen auch viele andere entdeckt.
Im NO. -Bosnien und besonders in Serbien, mit dér Ausnahme von Oresac, sind die
pontisehen Ablagerungen erst in neurer Zeit Gegenstand biostratigraphischer Unter-
suchungen geworden.

Am Südrande des Pannonischen Beckens Hegen die pontisehen Schichten oft

transgressiv über dem palaeozoisch-mesozoischen Grundgebirge. Hier gébén wir einige
vergleichend-stratigraphische Profile aus dem Kolubara-Kohlenbecken (s. Abbildung).
Dér obere pontisehe Horizont ist hier, wie bei Okrugljak, in einer mergelig-sandigen
Fazies mit Congeria croatica, C. rhomboidea und vielen anderen oligohalinen Formen ohne
Süsswasserelemente vertreten. Dagegen zeigt dér untere Horizont östlich und westlieh
vöm Kolubara-Fluss bedeutende Unterschiede. Wáhrend östlich eine tonige Fazies
mit Congeria praerhomboidea, Paradacna abichi u. a. zum Vorsehein kommt, treffen

wir westlieh davon im Liegenden dér Congeria rhomboidea- und C. croahca-Schichten auf
Sande mit Congeria ungula-caprae

.

Die gleiche stratigraphische Lage, die mán aus den
Profilén sieht, spricht für eine Synchronie dieser zwei verschiedenen Faziestypen
des álteren Pliozáns.

In dér Umgebung von Beograd am Nordabhange des Avala-Gebirges war bei

Konopljiste sehon früher eine Fauna von Radmanesti-Typus bekannt (P. Pavlov ic-
1923). Auch hier, wie in dér erwáhnten rumánischen Fundstelle, herrschen in dér Mollus-
kenfauna die Congerien vor. Nebst Congeria xmgula-caprae findet mán hier viele Conge-
rien und Limnocardien, die in Radmanesti bezeichnend sind, wie Congeria balatonica,

C. trnskii, C. vuki, C. batnti, C. radmanesti, C. brandenburgi u. s. w. In dér Náhe dieser

Fundstelle im Hangenden dér obenerwáhnten Schichten bei Beli Potok-Tunnel kommt
eine ganz andere Fazies, gleich den Schichten bei Okrugljak in Kroatien und Jasovnik
in West-Serbien vor.

Wenn wir die Fauna dér beiden Fundorte vergleichen, sehen wir, dass eine

sehrkleine Anzalil dér Formen aus dem álteren in den jüngeren Horizont übergegangen
ist ;

ein Grossteil dér Arten im oberen Niveau ist von anderen Gebieten eingedrungen.
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An dér Donau, bei dér bekannten Fundstelle Oresac (J . Zujovic, 1893,

N. Andrusov, 1 897, P. Pavlovié, 1931) treten nebst máchtigen Sanden
(Oresac-Sande) aucli sandige Tone auf, in Form von Zwischenlagen. In diesen letzten

findet sich nur selten Congeria triangnlaris (Leitform dér Oresac-Sande), dagegen sind

Congeria rhomboidea und ihr nahestehende Fonnen (Congeria alata, C. dubocaensis)

viel háufiger. Diese Schichten herrschen in den hóhérén Niveaus iríimer mehr vor,

wáhrend in den unteren Sanden Congeria triangnlaris und Dreissensia auricularis

vorwalten, die im ganzen Donaugebiet zwischen Semendria und Grozka die háufigsten
pontischen Formen darstellén.

Dér Artenzahl nacli (insgesammt 76 Arten und Varietáten) steht dér Fundort
Oresac an ersterStelleinSerbien. Besonders sind die Lixnnocardienarten háufig (31). Die
Sandschichten triangnlaris”-Schichten), die entweder unter den sandigen Tonen mit
Congeria rhomboidea liegen oder mit diesen wechsellagern, stellen zum grössten Teile

Áquivalente dér Schichten mit Congeria rhomboidea dar. Mit Rücksicht auf die An-
wesenheit einer grossen Auzahl dér Radmanester Fonnen, können wir sie jedoch als

Übergangsschichten aus dem unteren in das obere Pont (von Novorossian zu Porta-

ferrian) betrachten. Inzwischen ist Oresac nicht vollstándig mit Radmanesti und Kono-
pljiste bei Belgrad vergleichbar. Nach dér Reihenfolge und Fauna erinnert Oresac sehr

an die Verháltnisse, die J. Halaváts in Szegszárd und Nagymányok in Ungarn
festgestellt hat.

lm Kohlenrevier Kostolac, östlich von dér Morava-Mündung, wurde die Fauna nur
im Hangenden des obersten Kohlenflözes gefunden. Flier treten stark ausgesüsste Áquiva-
lente des jüngeren Pont auf, die früher auf Grund dér zahlreichen glatten Viviparen
in die Paludinenschichten eingegliedert wurden. Die neueren Funde von Prosoífacwa car-

bonifera, Dreissensiomia croatica, Monodacna simplex, Dreissensia serbica gestatten uns
diese Fundstelle mit ,,im/s&Psi”-Schichten in Ungarn und Slavonien zu vergleiehen.

Im siidöstlichen Teile des Pannonischen Beckenssind die schönsten Aufschlüsse in

NO-Bosnien, im Tuzla-Becken, bei Kreka bekannt. Sehon F. Katzer (1921) hat

darauf hingewiesen, dass die vier máchtigen Kohlenflöze bei Kreka durch junge tektoni-

sche Bewegungen in zwei Miden und einen Sattel mitNW—SO Richtung gefaltet sind.

Hier gébén wir eine kurze Übersicht dér kohlenführenden pontischen Schichten
im Tuzla-Becken, sowie dér pannonischen Schichten im Iaegenden dér produktiven
Formation. Von untén nach oben treten auf :

a) Sande und sandige Tone mit Congeria ornithopsis einerseits, Mergel mit Ory-

goceras laevis und Limnocardium cekusi anderseits
;

b) Sande, lose Sandsteine und sandige Tone mit Congeria partschi, Melanopsis
vindobonensis u. s. w ;

c) Sandsteine mit Congeria pancici, Phyllocardinm dositeji und anderen ,,Kara-

gac-Arten” (synchronisch mit Zone E im Wiener Becken, nach A . P a p p ), einerseits,

und mergelige Tone und graue sandige Tone mit Congeria zsigmondyi , C. czjzeki u. a.

(Langenfelder Fazies) ;
die Zonen a, b, und c gehören dem Pannon im engeren Sinne an.

' d

)

sandige Schiefertone mit Congeria zahalkai, Dreissensia minima, Melánia sp. u.a ;

e) dunkelgraue Bláttertone im Hangenden des Hauptflözes mit dér berühmten
Engelhardt ’ schen fossilen Flóra

;

f) feste tonige Sande mit zahlreichen Formen aus dér Congeria rhomboidea—Suite,

sowie Ouarzsande mit Congeria triangnlaris (auch im Hangenden des Hauptflözes)
;

g) feste graugrüne Tone mit Pflanzenabdrücken und Schalen von Prosodacna
cf. vutskitsi (Hangendes des dritten Kohlenflözes von untén)

;

Die Horizonté ,,d” bis ,,g” gehören dem Pont an. Die fossilleeren Horizonté, dérén

Reihenfolge, dank dér tektonischen Lage und Bergbauarbeiten in Einzelheiten bekannt
sind, werden hier nicht angeführt.

Um die slavonischen Inselgebirge sind die pontischen Schichten wie bei Zagreb
oder im Tuzla-Becken entwickelt. In Syrmien aber, um das Fruska Gora-Gebirge, war
die Faziesentwicklung etwas anders. So z. B. herrschen in dér bekannten Fauna von
Görgeteg die kleinen Süsswassergasteropoden vor. Brackwassercardiiden gehören, mit
dér Áusnahme von zwei Arten

(
Limnocardium ochetophorum und L. cf. subsqiiamulosuni) ,

den Gattungen Paradacna, Kaladacna, Monodacna, Plagiodacna, Prosodacna und Phyl-
locardium an. Eine áhnliche Fauna wurde auch bei Stari Slankamen und Karlovci an
dér Donau gefunden. Wenn wir die Süsswasserformen ausnehmen, so spreehen die an-
wesenden oligohalinen Eleinente, vor allém die obenangeführten Brackwassercardiiden,
für ein oberpontisches Altér dér ausgesüssten svrmischen Ablagerung. Diese Schichten
sind in dér Tat eine lokálé Fazies, in dér die glatten Viviparen und Prosodacnen eine
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wiehtige Rolle spielen und sick auf Kosten dér anderen normál kaspibrackischen Ele-
mente, vor allém dér Gattungen Congeria und Limnocardium unter den günstigen bio-
nomiscken Verháltnissen entwickelt habén. Die Anwesenheit jener Cardiengattungen, die
bis keute, vor allém für das Pont des Dazisch-euxinischen Beckens als charakteristiseh
gegolten habén, ist vöm besonderen Interessé und verdient ein náheres Stúdium. In
diesem Sinne ist aueh die Überprüfung dér Unteren Paludinenschiehten (ob es dórt
Cardienformen gibt oder nieht?) vorzunehmen.

In den letzten 20 Jahren wurden die pontisehen Sckichten in dér nordjugosla-
vischen Ebene zwischen den Inselgebirgen, vor allém aber in Slavonien und Bánát,
durch zahlreiehe Tiefbohmngen aufgeschlossen. Ihre fazielle Entwicklung, in gewissen
Fállen, náhert sich dér von Okrugljak, Kreka mid dem Kolubara-Becken. Das ist vor
allém dér Fali in dér Xáhe dér Inselgebirge oder des versimkenen Palaeoreliefs, wenn
dieses nahe unter dér Oberfláche liegt. Wenn aber in dér Backa, Bánát und Slavo-
nien die Bohrungen iveit von den Inselgebirgen abgeteuít wurden, dórt, wo das Grund-
gebirge tief miter einer máehtigen pliozánen Schichtserie liegt, dann kommt eine
P'azies mit sehr verarmten Fauna vor, die als Fauna des offenen Meeres bezeiclmet
werden kann. In diesem Fali kann mán aueh zwei Haupthorizonte unterscheiden,
einen álteren mit einer sehr verarmten Fauna („abichi

”

Gruppé) und einen jüngeren
(..Prosodacnen und Pavadacna radiata-Gruppé”). Es ist charakteristiseh, dass in die-

ser Fazies keine Congeria rhoinboidea auftritt.

In dér unteren Abteilung konnnen vorwiegend Paradacna abichi, Didacna oti-

ophora, Congeria digitifera, Paradacna cf. lenzi, Limnocardium cf. syrmiense, in dér
oberen — Limnocardium riegeli, L. roggenhoferi, Paradacna okrugici, Paradacna radiata

(sehr háufig), Proszdacna vutskitsi, P. vodopici, Congeria zagrábiensis, Dreissensia
anisoconcha, M icromelania turritellina und Valenciennesia reussi vor. Diese oligohaline

kaspibrackiseke Faunengruppe ist von zalilreichen Unió, Anodonta undglatten Yiviparen
begleitet, besonders in den obersten Zonen dér pontisehen Sehichten.

In dieser Beekenfazies ist es sehwer eine seharfe Grenze zwischen dér unteren und
oberen pontisehen Abteilung, sowie zu den Paludinenschiehten im Hangenden zu ziehen.

Wir sehen, dass im nördliehen Jugoslavien zwei Grundfazies dér pontisehen
Sehichten unterschieden werden komién : a) kohlenführende Sehichten (Wechsellage-
rung von Lignit, Sand, Tón und Kies) in einzelnen Buehten am Südrande des Panno-
nischen Beekeus, sowie ihre kohlenfreie Aquivalente mit einer reichen Fauna in dér

Xáhe dér ehemaligen Meeresküste, und b) tonig-mergelige „Beekenfazies” in dér Ebene
von Slavonien. Synnien, Bánát imd Backa, mit einer monotonen, stark verarmten Fauna,
die teilweise aueh eine Aussiissung erlitten hat.

In Serbien war es möglieh in dér oberen pontisehen Abteilung folgende örtliche

Faziestypen zu unterscheiden :

a) Tone und Mergel mit einer tvpisch kaspibrackischen Fauna an dér Spitze

mit Congeria croatica, C. zagrabiensis, C. rhomboidea und Valenciennesia reussi, ohne
Süsswasserelemente (viele Pelecypoda, wenig Gasteropoda) . Xaeh dér typischen Aus-
bildung in einem grossen Raum im Kolubara-Flussgebiet habé ich diese Fazies als

Kolubara Faziestypus bezeiehnet. Sie ist mit Okrugljak identisch ;

b) feinkörnige Sande mit dünnen Tegelzwisehensehichten. In den Sanden ist eine

reiche Faima, vor allém mit Congeria triangularis imd Dreissensia auricularis vertreten.

Es wurden aueh Süsswasserelemente, wie Viviparus, Unió, Melama, Amphimelania
u. s. w. beobaehtet ; Congeria rhomboidea kommt aueh in dieser Fazies vor. ist aber

nur auf die Tegelsehiehten begrenzt. Xaeh dér typischen Ausbildung entlang dér Donau
westlieh von Smederevo habé ieh diese Fazies als Podnnavljer Faziestypus bezeiehnet;

c) feinkörnige Sande, sandige Tone, ,,Brandt”, mit zalilreichen glatten \ iviparen,

kleinen Prosodaenaarten und sehr vielen Süsswasserformen, wie Unió, Hyriopsis, Litho-

glyphus, Theodoxus u. a. Kaspibraekische Elemente sind in dieser Fauna selten. Die

Individuenzahl dér Gasteropoden ist grösser als die dér Lamellibranehiaten. Infolge dér

grossen Yerbreitung in Synnien und den benachbarten Gebieten habé ich diese Fazies

als Symiien-Faziestypus bezeiclmet. Sie entspricht grösstenteils dér Fazies mit Pro

-

scdacna vutskitsi in Ungam.
Zwischen diesen drei Haupttvpen bestehen allé möglichen Übergánge. So z. B.

im Bánát, in den Tiefbohrungen, kommt eine Fazies vor, in weleher Syrmien- und Kolu-

bara-Faziestypen vermischt sind. Aueh im Siidbanat und bei Smederevo in Serbien ist

ein Übergang vöm Podunavljer (, .triangularis"

)

zum Syrmien-Typus (\ orherrseken

von , .Prosodacnen und Viviparen”) festzustellen. Den letzteren Fali finden wir aueh

bei Tab in LTigam.
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Yor inehreren Jahren habén wir auf Grund dér Faunenstudien eine Gliederung
dér Fazies in Nord-Serbien und Yojvodina folgenderweise vorgeselilagen (siehe I.

Tabelle).

Dabei vvurden zwei Nimien (im Sinne von D . N a 1 i v k i n) unterschieden,
ein Becken- und ein Randgebiet. Ohne diese zweifache vergleichende Gliederung, wo
zwei Typen immer parallel angeführt werden, wáre es nicht möglich gewesen, eine
vereinfachte stratigraphische Tabelle im nördliehen Jugoslavien zusammenzustellen.

Wáhrend die untere Grenze dér pontischen Schichten im Dazischen und Euxi-
nischen Becken sehr leicht wahrzunehmen ist, ist im Mitteldanubischen Beeken das
nicht dér Fali, weil eine kaspibrackische F'auna diesseits dér karpathischen Gebirgskette
noch vor Beginn des pontischen Alters auftrat. Mit Rücksicht darauf, dass die pontische
Fauna östlich dér Karpathen mit Paradacna rtÉuc/b-Schichten beginnt, die unmittelbar
iiber Máot liegen, erscheint es ganz begründet, dass auch im Pannonischen Raum diese
Grenze unterhalb dér ,,abichi "-Schichten (nicht ,,abickiformis !) zu ziehen ist.

Eine besondere Stelle ninnnt in dér Tabelle die Fazies mit Congeria rhomboidea
sowie ihre Aquivalente ein. Sie ist am bestándigsten, d. h. erscheint in einem grossen
Raum im Ralimén des ehemaligen Paratethvs-Meeres von den Ostalpen bis zum Kaspi-
schen Meer. Xachunseren Beobachtungen in Ost-Serbien jenseits dér Karpathen glauben
wir mit Recht behaupten zu können, dass die Schichten mit Congeria rhomboidea
nur dem oberen Teile dér Pontischen Stufe entsprechen.

Gliederung dér pontischen Schichten in Serbien westlich von den Karpathen
Tabelle I.

Küsten- und Flachseeablagerungen Ablagerungen des offenen Wassers

o
~ o
O —
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W £ £ -

v pH
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Syrmien- und Kostolac Faziest ypus
niit Prosodacna carbonifera mid
Prosodacna vodopiíi ; glatte
Yiviparen

;
Paradacna

radiata

Podunavlje Fazies
mit Dreissensia aari-

cularis, Congeria triangularis
(Oresac-Sande, oder „triangularis”-

Fazies)

Sande mit Budmania histiophora
(Niveau mit Budmanien)

Kolubara Faziestypus : Tone mit Congeria
croalica, Congeria rhomboidea, C. zag-
rabiensis, Valenciennesia reussi (Obere
Valencienuesia-Schichten, mit Paradacna
okrugié)

u £ -p

'z
~ £ 5
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.
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P-i Y1 c
Schichten mit Congeria, ungula-caprae,
Congeria radmanesti, Limnocardiuni, Schichten mit Paradacna abichi, Congeria
banaticum, Lyrcaea martiniana, L. rugósa digitifera, C. praerhomboidea, Valencien-

C t > (letzter oder dritter Uyrcaeen-Horizont) nesia reussi u. a. (Untere Valencienne-
> o
° 2 br

k. Ó.

sia-Schichten)

Pannon im engeren Sinne

Auf Grund dér Yerhaltnisse in Syrmien, Bánát und Nord-Serbien (Kostolac,
Smederevo) wurde nochmals bewiesen, dass die Prosodacna vutskitsi-Fazies und die ihr

sehr áhnlichen Schichten mit Prosodacna vodopici in Syrmien und P. carbonifera in

Kostolac mit dér ,,rhomboidea”-Fazies synchronisch sind, was I. Lrenthey
für Ungam schon lángst behauptet hat. F . B a r t h a hat inneuerer Zeit eine etwas
andere Meinung iiber die stratigraphische Lage dér ,,tuíísAí7sí”-Schichten ausgesprochen
(1956). Mir scheint es, dass die Anwesenheit mancher Formen in dér Fauna von Tab,
wie Dreissensia serbica, D. cf. auricularis, Congeria triangularis , Prosodacna vutskitsi,

Monodacna simplex, Limnocardiuni ochetophorum ,
Plagiodacna auingeri, zugunsten dér

Lrenthey’ schen Meinung iiber die stratigraphische Lage dér Prosodacnen-
fazies spricht.* Sie können nur synchronisch mit den ,,rhomboidea”-Schichten sein, oder
jünger, wie in Kreka bei Tuzla, keinesfalls aber altér. Prosodacnen, die zum erste

* Zwei Xiveaus mit Prosodacna í'íí/sYísi -Schichten in dér Tiefbohrung im westlichen Ungam
bei Görgeteg sind auch Teile dér Portaferrischen Unterstufe, nicht aber dér „ungula-caprae Schichten”.
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Male östlich dér Karpathen auftreten (im Xovorossian, Odessaer Kalkstein) lebten
im Pannonischen Becken erst zu Begmn des oberen pontischen Horizonts.

Für den unteren Teil dér Pontiseben Stufe im engeren Sinne, den sog. Odessaer
Kalkstein, hat X. Andrussov (1917) den Xamen „Xovorossische Ünterstufe”
(Xovorossian), nach dér südrussischen Provinz Xovorossia (Cherson- und Jekaterino-
slav-Guovemements) vorgeschlagen. Dieser Xame, dér zr Zeit allgemein in dér rus-
sischen Literatur angfcwendet wird, kann auch für die synehronisehen Sehichten
im Dazisehen und Pannonischen Becken — ,,abichi”- Sehichten in dér Beckenfazies
und „ungulacaprae”- Sehichten in dér Randfazies — eingeführt werden.

Mit Rüeksicht darauf, dass die Yerbindung zwischen dem Pannonischen und dem
Dazisehen Becken im Gebiet des Eisernen Törés erst nach dem Xovorossian wieder
bestándiger wurde, sowie infolge dér grossen faziellen Yeránderlichkeit des oberen
pontischen Horizonts, habén wir, áhnlich dem unmittelbar álteren Xovorossian, den
Xamen , , Portaferrische Ünterstufe” (Portaferrian) vorgeschlagen. Xeben den Schich-
ten mit Congeria subrhomboidea im Euxinischen Becken gehören hierher auch die
Sehichten mit Congeria rhomboidea in Rumanien und Ost-Serbien, sowie im ganzen
Pannonischen Raum, dann jene mit Congeria triangalaris (Podunavljer-Typus) imd
,,Prosodacna— Vivipara Sehichten” (Syrmien-Typus). Hierher sollen auch die jüngeren
pontischen Sehichten verschiedener Fazies in Ungam, sowohl jene mit Congeria
balatonién, dann mit C. rhomboidea, als auch mit Prosodacna vutskitsi gehören.

Portaferrian ist kein Bosporian (Oberpont im Sinne von X . Andrussov).
Letzteres ist jünger als das Portaferrian. Seine Sehichten sind, erst nach dem Zerfall
des ehemaligen Paratethysmeeres, nur im Euxinischen Becken abgelagert.

Wenn wir alsó diese Unterstufenbenennungen, wie Xovorossian und Porta-
ferrian, für die Pontisehe Stufe im engeren Sinne anwenden, dann ist die
Xomenklatur nach den Faziesfossilien, die in den letzten Jahrzelmten so viele Miss-
verstándnisse verursacht hat, letzten Endes vermieden. Wir vertreten alsó eme Zwei-
teilung dér Pontischen Stufe im Pannonischen und Dazisehen Becken, die fást immer
durchgeführt werden kann. Wo wir aber die untere Grenze des Pont in dér Beckenfazies
(..abichi- und abichiformis”-Sehichten) des Mitteldanubischen Beckens ziehen sollen,

darüber müssen wirunsspáterverstándigen. Ichbingeneigt, die Sehichten mit Paradacna
abichiformis in zwei Horizonté, einen unteren und einen oberen, zu gliedem. Dér erste

würde dem Pannon (in Ungam , ,Unterpannon ”) , dér zweite aber dem Pont (in Ungam
..Oberpannon”) gehören. Wir habén in versehiedenen Fundorten im nördlichen Jugo-
slavien Paradacnen auch im Unterpannon (z. B. zusammen mit Congeria zsigmondyi und
C. partschi) gefunden. Diese Paradacnen sind aber von dér echten euxinischen Para-
pacna abichi, einer dér wenigen in diesem Raum aufgefundenen Paradacnen abweichend.
Deswegen ist eine Revision dér Paradacnen aus dem Pannonischen Becken dringend
nötig. Dieser Meinung ist auch dér bekannte sowjetische Fachmann für die Brack-
wassercardiiden A. Ebfersin. Schon bis jetzt habé ich aus den Tiefbohrungen in

Jugoslavien mehrere neue Arten, wie z. B. Paradacna radiata ausgeschieden.
Heute kennen wir aus dem Pont des nördlichen Jugoslaviens 12 Cardiengattun-

gen, so dass ihre Zahl mit jener im Dazisch-Euxinischen Becken beinahe übereinstimmt.
Es handelt sich vor allém um Limnocardium und seine Untergattungen, wie Budmania,
Euxinicardilim, Arpadicardinm, Bosporicardilim, Tauricardiam und Pannonicardium,
dann írni die Gattungen Paradacna, Didacna, Monodacna, Arcicardium, Phyllocardium,
Kaladacna, Plagiodacna, Pteradacna, Prosodacna, Parvidacna und eine primitive Didacna,
die eine neue Gattung sein soll.

Die Heimat aller dieser Gattungen, ausgenormnen Prosodacna und vielleicht

'

Didacna, ist das Pannonische Becken. Von den aufgezáhlten Gattungen herrschen

diesseits dér Karpathen die Limnocardiumarten vor, wáhrend in dér Dazisch-Euxini-

schen Provinz die anderen Brackwassercardiiden, besonders aber Didacna, Monodacna
und Plagiodacna vorhanden sind. Von dér Familie Dreissensidae Gray nehmen bei

uns die Congerienarten oberhand, wáhrend östlich dér Karpathen das mit dér Dreissen-

sia dér Fali ist, dérén Arten immer mehr vorwalten je weiter wir uns von den Kar-
pathen nach Osten hin entfemen.

Im südlichen Teile des pannonischen Raumes ist das Yerháltnis dér Bivalven

zu den Gasteropoden wáhrend des Ponts (bzw. „Oberpannons”) beinahe 1 : l,im Da-
zisch-Euxinischen gibt es viel mehr Muscheln, im Portaferrian sogar bis zehnmal mehr.

Dieswird ganz auffállig, wenn wir eine typische Fundstelle aus XW-Serbien, z. B.

Jasovnik, mit einer aus Ost-Serbien (z. B. Kladovo) vergleichen. Die Ursachen dieser

Erscheinung können wir diesmal nicht erörtem, sie sind aber ganz verschieden.



Stevanovic: A pontusi emelet Észak-Jugoszláviában 15

Es ist charakteristisch, dass wáhrend dér Faunenmigration von Westen nach
! Osten die typischen ufemahen Fomien nieht aus dem Pannonischen ins Dazische Beeken
vordringen konnten. Dies betrifft besonders die Radmanester Faunengemeinsehaft, von
dér nur einige Fomien vordrangen, doch auch diese habén sieh didit an den Karpathen
in Oltenia und Ost-Serbien aufgehalten.

Schlussf olgerungen . Wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich auf Grund
dér Literatur, da ich die ungarisehen Sanunlmigen selbst zr Zeit noch nieht kenne,

einen Unterscliied zwischen dem ungarisehen „Oberpannon'’ und dem jugoslavischen

und rumánischen Pont (s. str.) sehe, dann kann ich diese Frage sowohl mit „Nein”
als auch mit „Ja” beantworten.

Wenn wir von dér Tatsache ausgehen, dass in Ungarn, sowie in Jugoslavien die

erwáhnten synehronischen Sedimente unter den gleiehen Umstánden abgelagert sind,

dass sie Teile einer palaeogeographischen Einheit darstellen, Servien derselben

Nimie sind, dann besteht in ihrer faziellen Entwicklung kein grosser Unterschied. Und
so ist es tatsáchlich :

— da mid dórt habén wir folgende Fazies — „ungula-caprae"

-

Schichten, ,,abichi”- bzw. ,,abichiformis”- Schichten, .jhomboidea” - Schiehten, ,,tnangu-

laris”- bzw. ,,balatonica- und triangularis”- Schichten, ,,Prosodacna- und ViviparaSchich-
ten, in Ungam mit Prosodacna vutskitsi, in Jugoslavien auch mit Prosodacna vodopici

und P. carbonifera, die fást identisch mit den ungarisehen sind.

Andererseits bestehen auch Unterschiede, die im Folgenden zum Ausdruck kom-
men. In Ungarn, vor allém in Transdanubien, ist eme starke Aussüssung aufgetreten,
stárker als im Südteile des Mitteldanubischen Beckens. Die Zahl dér oligohalinen Arten
in den jugoslavischen Gebieten ist gross, in Ungam verháltnismassig klem. Diese Erschei-
nung ermöglicht einerseits eine Parallelisiemng zwischen dem jugoslavischen und rumá-
nischen Pont, dér in den letzten Jahren eine spezielle Aufmerksamkeit gewidmet wurde,
andererseits aber erschwert diese in jenen Falién, wo „Oberpannon” eine Süsswasser-
oder sogar Landfauna in einem grösseren Masse, wie in Ungam, enthalt. Es ist aber
wohl bekannt, dass im Mitteldanubischen Becken sehr viele örtliche Faunengemein-
schaften im Laufe des Pannons existierten. In solchen Fállen können auch selten auf-

tretende oligohaline Arten für die Parallelisiemng sehr gut benützt werden. So sind,

unserer Meinung nach, seltene Uimnocardien und Congerien in den bekannten unga-
rischen Fundorten, wie Kurd, Öcs, Várpalota, Tihany, Tab u. s. w. für eine Detail-
stratigraphie immer wichtiger als die zahlreichen Land- und Süsswasserfaunen. M.
N e u m a y r und Th. F u c h s hielten diese nur für eine lokálé Charakteristik
geeignet.

Zwischen Donau und Theiss, sowie östlich dér Theiss, wo die pontischen Schichten
eine grössere Máchtigkeit erreichen und tief unter dér jüngeren pliozánen und quartáren
Decke liegen, ist die fazielle Veránderlichkeit weit geringer. In den erwáhnten Senken
in Jugoslavien kommen Paradacnen als háufigste Fomien vor, von den tiefsten Hori-
zontén beginnend bis zu den obersten Teilen dér Oberen Congerienschichten, wáhrend
die anderen Cardien sehr selten auftreten. In Ungam habén wir es, meiner Meinung nach,
im Alföld mit dem selben Fali zu tun. Mit Rücksicht darauf, dass eine solche Paradac-
nen-Faziesentwicklung mehr für das mmánisch—mssische Pliozán charakteristisch
ist, sollte mán bei den náchsten Forschungen eine spezielle Aufmerksamkeit den
Faimenforschungen aus den Kernen dér Tiefbohrungen zwischen Donau und Theiss,
sowie östlich davon, sowohl in Ungam als auch in Jugoslavien, widmen. Mir seheint,
dass eben darin dér Schlüssel für eine bessere Lösung dér Korrelationsprobleme dér
transdanubischen Fazies liegt. Dadurch wird zugleich die Möglichkeit gegeben eine
genauere Grenze zwischen Pannon und Pont im engeren Sinne, bzw. dem Unter-
pannon und Oberpannon im Sinne dér ungarisehen Xomenklatur, zu ziehen.



A BÉCSI MEDENCE PANNÓNIÁI KÉPZDMÉNYEINEK
BIOSZTRATIGRÁFIAI TAGOLÁSA

Prof. dr. PAPP ADOLF*
Bécsi Tudománveg3Tetem sién}'tani Intézete

A sztratigráfia eredetileg a természetben megfigyelhet tényekbl indult ki.

A XVIII. század közepe táján Arduino Vincenza és Verona környékének hegyeit

ilyen módon tagolta a Montes primarii, Montes secundarii és Montes tertiarii csoportokra.

A kzetek jellegében a szabad természetben megfigyelhet különbségek szolgáltak tehát

annak a tagolásnak keretéül, amely mindmáig megmaradt.
A következ idkben alkották meg az idszakok, korok és korszakok tagolását.

A harmadidszakot jellegzetes, elssorban puhatest faunák alapján osztályozták.

Az eredetileg térbeli beosztásokat egyre inkább idben kezdték értelmezni. Igyekeztek

az azonos korú rétegeket ugyanazon emelet- illetleg zóna-névvel megjelölni.

Századfordulónk idején egyre általánosabbá vált a felismerés, hogy az érvényben-
lev sztratigráfiai rendszer gyakran helytelen, csak azonos fácies viszonyokon alapuló

párhuzamosításokat tükröz vissza. Hangsúlyozni kezdték a hegységképzdés, illetve

a tektonikai folyamatok ritmikusságát és sokszor ezeket helyezték eltérbe mint sztrati-

gráfiai elvet.

Mások ismét a biosztratigráfiai elvet hangoztatták egyre ersebben. Ugyanis
az élet fejldése az az egyetlen folyamat a természetben, amely nem ismétldhetik

meg. A legkisebb megfogható, rögzíthet idegység a biozóna. A biozóna azt az idt
jelenti, amelyben egy faj, illetleg alfaj, vagy a legkisebb taxionómiailag megfogható
alakcsoport élt. Szükséges, hogy ennek mind se, mind pedig a belle leszármazott

csoport ismert legyen. Csak a „fejldési sor” ismeretével válik az az idtartam, amelyben

valamely alak élt, meghatározottá.

Ez a fölismerés alapjában véve nem volt új. Oppel óta a biozónákon alapuló

tagolás elvére többszörösen is utaltak. Oppel meghatározása kizárólag biológiai

tényezkön alapult. A biozóna meghatározása a szervezetek morfológiai-genetikai fejl-

dését tételezi föl. Ez a tény az újabb idkben egyre inkább követelménnyé lesz (pl.

Schindewolf is hangsúlyozza több alapvet munkájában), bár a harmadidszaki

és különösen az újharmadidszaki kutatásokban az ilyen munkák még csak lassan

kezdenek tért hódítani.

A Bécsi medence neogénjének feldolgozásánál igyekeztünk ennek az elvnek

a lehetséghez képest eleget tenni. Ennek a munkának már nagy hagyományai vannak

és a kolajipar támogatásával az újabb idkben is számos ismeretanyag jutott birtokunkba.

A medence-süllvedékeket kitölt hatalmas vastagságú üledékeknek a szegélyfáciesek

vékony üledéksoraival való összehasonlításában, ha elbbre akarunk jutni, ismerni kell

a biológiai tényezket és ezek segítségével alkalmazni a biozónák elhatárolását, illetleg

a fácieseket „áttör” vezet elveket.

A Magyar Földtani Társulat 1958. évi júti. 22-i szegedi vándorgylésén tartott eladás.
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így kísérelte meg a szerz is, hogy a Bécsi medence tortónai üledéksorában az

Uvigerinák fejldésével további vezérl smaradványok alkalmazását tegye lehetvé

a tagolás céljaira.

A szarmata faimát is ugyanezen szempontok szerint dolgozta fel a szerz. Meg-

kísérelte, hogy az egyes fajok változásait rétegrl rétegre nyomon kövesse. így a szel-

vényben, tehát az egymás fölött következ rétegekben a szervezeteknek olyan változásai

voltak megfigyelhetk, amelyek a jelenkori földrajzi rasszokkal hasonlíthatók össze.

A pannóniai emelet puhatest faunájának feldolgozása is a biosztratigráfiai elv

szerint történt. Igyekeztünk valamely rendszertani csoportnak a jellemz bélyegét meg-

állapítani és ezt azután idsebb és fiatalabb szintekbl elkerült formákkal összehasonlí-

tani. Az egyes megkülönböztethet biozónákat a nyílt névadás szabályai szerint betkkel
jelöltük.

A Melanopsis-félék fejldése során az A és B szintben keskeny formákkal (M.

impressa bonelli, M. impressa posterior stb.) jelentkeznek az alakok. A C szintben a M.
fossilis fossilis lényegesen nagyobb alakjai társulnak ezekhez. Ebben a szintben látjuk

a legnagyobb formagazdagságot. Már itt föllép a M. fossilis constricta, a M. vindobonensis

nagyon ritka, a B szint jellegzetes alakjai számban csökkentek. A D szintben fleg

a M. fossilis constricta és a M. vindobonensis vindobonensis uralkodik, az E szintben

a M. vindobonensis vindobonensis egyedül lép föl feltnen kicsiny változatosságban.

A Melanopsis-féléknek ezt a fejldési sorát ellenrizhetjük a Congeriák fejldési

sorával is. A B szintben a Congeria ornithopsis, a C szintben a Congeria hörnesi s a D
szintben egy, a Congeria ungala caprae-hoz átvezet alak lép föl, ha ritkán is. Nyomaté-
kosan kívánjuk hangsúlyozni, hogy ez a C. nngula caprae primitívebb alak, mint a magyar-

országi, típusos ungula caprae-szintbl elkerült formák. Az azonban már a nevezéktan

atomizálásához vezetne, ha minden egyes legkisebb különbségre külön nevet adnánk.

Sajnos, az ilyen irányú szándékkal úgyis éppen elég gyakran találkozunk, legtöbbnyire

olyan esetekben, amikor a biológiai elfeltételek sokkal kevésbé vannak meg.

A pannóniai emelet kétségtelenül legérzékenyebb csoportját a Eimnocardium-

félék családja képviseli. A Bécsi medencébl ezekre vonatkozólag csak egyes esetekben

sikerült evolúciós összefüggéseket kimutatni. Az idsebbektl a fiatalabb rétegek felé

végbemen változás elve az egész puhatest faimára vonatkozik.

Amidn a Bécsi medence pannóniai emeletérl beszélünk, elssorban az idsebb
A—

E

szintek lerakódásaira gondolunk. A fiatalabb F , G és H szintek már ers kiéde-

sedésrl tanúskodnak. Csak szárazföldi csigák elfordulása (pl. Tacheocampylea doder-

leini) enged meg összehasonlítást Magyarország felsbb congeriás rétegeivel. A felsbb

szintek a tulajdonképpeni Bécsi medencében a mélyrög területére korlátozottak és

aránylag csekély vastagságúak. A Ferttl keletre es területen (Pamdorf 2. sz. fúrás)

az E szint azonban csak 800 m mélységben mutatható ki. Az F—

H

szintek limnikus

fáciesben, tehát hatalmas vastagságban fejldtek ki.

A Bécsi medence területén messze elrehaladt tagolást nem kell okvetlenül hasonló

módon a Közép-Dunamedence többi részére is alkalmazni. Szeretnék még egyszer rá-

mutatni arra, hogy használható biozónákként az A/B szintek, a középs CjD csoport

és az E szint jöhet elssorban számításba.

Ha a Bécsi medence pannóniai üledékeinek itt eladott tagolása a Közép-Duna-
medence központi részére vitatható, akkor legyen szabad hangsúlyoznom, hogy a szerz
1 946 és 1 948 között csak az Alpok keleti peremének a szelvényeit vizsgálhatta. A Közép-

Dunamedence többi részére a kiértékelést csak fenntartással és teljes óvatossággal

végeztük.

Elszigeteltségemen segített az a már 1 0 éve tartó termékeny eszmecsere, amelyet

Stevanovic professzorral folytathattam. Megbeszéléseink során kétségtelenül be-

2 Földtani Közlöny
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bizonyosodott, hogy a Karagaé környéki pannóniai rétegsor (Belgrádtól délre) jól azono-
sítható a Bécsi medence E szintjével. Ebbl azután a magyarországi fels congeriás
rétegeknek a párhuzamosításához messzemen alap kínálkozott. Ste vanovic nagy
érdeme, hogy a szoros értelemben vett pontusi üledéksomak a Kárpátoktól nyugatra
kialakult összletét a Kárpátok keleti oldalán kialakult összlettel (egészen Délorosz-
ország területéig) egyeztetni tudta. A mellékelt táblázat a Közép-Dunamedence pannóniai
rétegsorának egymáshoz való viszonyát adja Ste vanovic megállapításai és szerz-
nek Horvátországban tett saját megfigyelései alapján.

Minden áttekintésnek sajátossága, hogy benne csak a lényegesnek látszó szem-
pontok adhatók meg. Részletek fölemlítése túlmegy a lehetség határain.

A pannóniai emeletre adott eddigi sokféle párhuzamosítás közül mindenesetre
a biosztratigráfiai módszer látszik legtöbbet ígérnek. Alkalmazása biztosan közelebb
visz majd a még nyitott kérdések megoldásához.

A szerz e helyen is köszönetét mond a Magyar Földtani Társulatnak a vándor-
gylésre történt szíves és megtisztel meghívásért és ama reményének ad kifejezést,
hogy a most fölvett kapcsolattal sikerülni fog jelentékeny mértékben hozzájárulni a
Közép-Dunamedence pannóniai emeletének tudományos vizsgálatához és a kérdések
megoldásához.

D1E BI0STRAT1GRAPHISCHE GLIEDERUNG DES PANNON IM WIENER BECKEN

Prof. Dr. ADOPP PAPP*

Paláontologisches Institut dér Universitát Wien

Die Stratigraphie ging primár von den in dér Natúr beobachtbaren Tatsachen
aus. So gliederte A r d u i n o um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts die Gebirge
im Vicentiner und Yeroneser Gebiet in Montes primarii, Montes secundarii und Montes
tertiarii. Diese in dér Natúr beobachtbaren Differenzen im Charakter dér Gesteine
varén gleichzeitig die Rahmengliederung, die bis heute beibehalten wurde.

In dér Folgezeit wurden die Systeme dér Perioden, Epochen und Stufengliede-
rungen geschaffen. Im Tertiár ging mán dabei vondem Vorkommen tvpischer Faunen-
vor allém Molluskenfaunen aus. Als Epochen und Stufen wurden immer mehr Zeitein-
heiten verstanden. Schichten gleichen Alters sollten mit dem gleichen Stufen- bzw.
Zonennamen belegt werden.

Etwa um die Jahrhundertwende wurde allerdings immer stárker empfunden, dali
das geltende stratigraphische System nur zu oft unrichtige, durch Fazies vorgetáuschte,
Koordinierungen wiederspiegelt. Mán betonte die Rhythmen dér Gebirgsbildungen bzw.
tektonischer Yorgange und stellte sie verschiedentlich als stratigraphisches Prinzip in
den Vordergrund.

Demgegenüber wurde das biostratigraphische Prinzip stárker betont. Die Ent-
wicklung des Lebens ist dér einzige Yorgang in dér Natúr, dér nicht wiederholt werden
kann. Die kleinste erfaBbare Zeiteinheit ist die Biozone. Eme Biozone umfaüt die Zeit,
in welcher eine Art bzw. Unterart, oder kleinste taxionomisch erfabare Formengruppe,
lebte. Yon ihr mufi die Vorform bekannt sein, aus dér sie sich entwickelte, und die daraus
hervorgegangene Gruppé. Nur durch die Kenntnis dér

,
.Entwicklungsreihe” wird dér

Zeitraum, in dem eine Form lebte, definiert.

Diese Erkenntnis war an und für sich nicht neu. Seit O p p e 1 wurde auf das
Prinzip dér Biozonengliederung immer wieder hingewiesen, für seine Definition gelten
ausschlielieh biologische Faktorén. Die Definition dér Biozone setzt die morphologisch-
genetisehe Entwicklimg dér Organismen voraus. Diese Tatsache wird in dér Gegenwart
immer wieder gefordert (z. B. Schindewolf, in mehreren grundlegenden Arbei-
ten), wenn sich auch im Tertiár und besonders im Neogen derartige Studien nur zögemd
durchsetzen

.

Bei Bearbeitung des Neogens im Wiener Becken wurde versucht diesem Prinzip,
soweit als möglich, Rechnung zu tragen. Es bestand eine grófié Tradition und geför-

* Vorgetragen an dér Wandersitzung in Szeged dér Ung. Geologischen Gesellschaft am 22.
VI. 1958.

2*
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dert dureh die Fürdiindustrie eine Fülle von Kenntnissen. Die Koordinierung dér mách-
tigen Sedimentserien in den Beckenmulden, mit den schmalen Serien dér Randfazies
setzte, sollte ein Fortschritt erzielt werden, die Kenntnis dér biologischen Faktorén,
das Abgrenzen von Biozonen bzw. die Anwendung faziesbreehender Leitkriterien, voraus.

So versuchte dér Verfasser aus dér Entwieklung dér Uvigerinen im Törtön des
Wiener Beckens zusátzlicb Eeitformen für die Zonengliederung zu finden.

Die Fauna des Sarmats wurde vöm Verfasser ebenfalls nach diesen Gesiehtspunk-
ten bearbeitet. Es wurde dabei versucht die Ánderungen dér einzelnen Arten von Strate
zu Strate zu veríolgen. Dabei ergeben sicb im Profil, alsó in übereinanderliegenden Stra-
ten, Ánderungen von Organismen, die jenen von geograpisehen Rassen in dér Gegenwart
vergleichbar sind.

Auch die Bearbeitung dér Molluskenfaunen im Pannon erfolgte nach dem bio-
j

stratigraphischen Prinzip. Es wurde versucht den Charakter, die Ausbildungsform
einer systematischen Gruppé zu erfassen und mit jener aus álteren und jüngeren Hori-
zontén zu vergleichen. Die einzelnen unterscheidbaren Biozonen wurden in offener
Namensgebung mit Buchstaben bezeichnet

So zeigt die Entwieklung dér MelanopsidenschlankeFormen in den Zonen A und
B (M. impressa bonellii, M. impressa posterior u. a.). In Zone C treten die bedeutend
gröBeren Formen vonM. fossilis fossilis hinzu. In dieser Zone zeigt sich dér gröílte Formen-
reichtmn. M. fossilis constricta tritt schon auf, M. vindobonensis ist sehr selten, die
typischen Formen dér Zone B treten zurück. In Zone D wird das Bild dureh das Yor-
herrschen von M. fossilis constricta und M. vindobonensis vindobonensis bestimmt, in
Zone E tritt M. vindobonensis vindobonensis alléin, mit auffallend kleiner Variabilitát auf.

Diese Entwicklungsreihe dér Melanopsiden wird dureh jene dér Congerien kont-
rolliert. In Zone B tritt Congeria ornithopsis auf, in Zone C tritt Congeria hörnesi, in

Zone D, wenn auch selten, eine Form die zu Congeria ungula caprae überleitet. Es sei

hier ausdrücklieh betont, dali diese C. ungula caprae primitiver ist, als die tvpische
Fönn aus den Ungula-caprae-Schichten Ungams. Aber es würde bereits zr Atomisie-
rung dér Nomenklatur führen, wollte mán jede kleinste Differenz eigens benennen.
Nur zu oft ist allerdings diese Tendenz zu beobachten, meist in Falién, wo viel weniger
biologische Voraussetzungen bestehen.

Die empfindlichsten Gruppén im Pannon bilden zweifellos die Limnocardiidae.
Für diese konnten im Wiener Becken nur vereinzelt die Zusammenhange dér Evolution
ermittelt werden. Dem Prinzip dér Wandlungvon álteren zu jüngeren Schichten unter-

liegt die gesamte Molluskenfauna.
Wenn mán vöm Pannon des Wiener Beckens spricht, so denkt mán in erster

Linie an die Ablagerungen dér álteren Zonen A bis E. Die jüngeren Zonen F, G und H
zeigen bereits eine starke AussüBung. Eediglich des Vorkommen von Landschnecken
(z. B. Tacheocampylea doderleini

)
gestattet einen Yergleich mit den oberen Congerien-

schichten Ungams. Diese oberen Zonen sind im eigentlichen Wiener Becken auf den
Bereich dér Tiefscholle beschránkt, und habén eine relatív geringe Máchtigkeit. Im
Gebiet östlich des Neusiedler Sees (Bohrung Parndorf 2) ist allerdings die Zone E erst

bei 800 m nachweisbar. Die Zonen F—H erreiehen alsó, in limnischer Fazies, eine bedeu-

tende Máchtigkeit.
Die im Bereich des Wiener Beckens weit vorgetriebene Zonengliederung braucht

nun nicht in gleicher Weise im übrigen mittleren Donaubecken zr Anwendung gelangen.

Als brauchbare Biozonen, darauf möge nochmals hingewiesen werden, kommen die

Zonen A/B, die mittlere Gruppé C/D und die Zone E in Frage.

Wenn die vöm Verfasser hier vorgetragene Gliederung des Pannons im Wiener
Becken mit ihren Anwendungsmöglichkeiten für das zentrale Mittlere Donaubecken
zr Debatte steht, so muB betont werden, da dér Verfasser bei seinen Untersuchímgen
in den Jahren 1946 bis 1948 nur von den ihm am Alpenostrand zugánglichen Profilén

ausgehen konnte. Eine Auswertung für das übrige Mittlere Donaubecken konnte nur

zögemd und mit aller gebotenen Vorsicht erfolgen.

Dureh Herrn Prof. Dr. P. Stevanovic allerdings konnte in zehnjáhriger

gemeinsamen Gedankenaustausch diese Isolierung etwas gelockert werden. So konnte

das Xiveau von Karagac (südlich Beograd) einwandfrei mit jenem dér Zone E im Wiener
Becken koordiniert werden. Dies ergab mm eine weitgreifende Basis zr Koordinierung

dér Ablagerungen dér oberen Congerien-Schichten Ungams. Es bleibt das groBe Ver-

dienst von Prof. Dr. P. Stevanovic, die Aquivalenz dér Ablagerungen im Pont

sensu stricto westliclrder Karpathen mit jenen im Osten bis Südruland durchgefuhrt

zu habén. Ergánzt dureh eigene Beobachtungen in Kroatien erlaubt sich dér Verfasser
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die im Folgenden wiedergegebene Tabelle über eine Koordinierung dér Ablagerungen
im Pannon des Mittleren Donaubeckens vorzulegen.

Es liegt im Wesen jeder Übersicht, daB nur wesentlich erscheinende Gesiehts-
pimkte angedeutet werden können. Es überschreitet den Rahmen des Mögliehen Ein-
zelheiten zu erwahnen.

Nach den vielfáltigen Interpretationen, welche über die Koordinierung des Pan-
nonsbereitsgegeben wurden, stellt jedenfalls die biostratigraphische Methode die erfolg-

versprechendste Arbeitsrichtung dar. Ihre Anwendung wird die offenen Fragen sieher

einer Klánmg náher bringen.
Dér Yerfasser erlaubt sich auch dér Ungarisehen Geologischen Gesellschaft für

die ehrende Einladrmg seinen Dank zu sagen, hoffend, daB dér aufgenommene Kontakt
zr Vertiefung dér wissensehaftliehen Erforschung des Pannons im Mittleren Donau-
beeken beitraeen möee.



A BALATON KÖRNYÉKI FELSPANNÓNIAI KORÚ KÉPZDMÉNYEK
FINOMRÉTEGTANI VIZSGÁLATÁNAK FÖLDTANI EREDMÉNYEI

dr. BARTHA FERENC

összefoglalás: A részletes, kis lépésekben történ gyjtések segítségével el lehetett különíteni a
felspannon kissé sós, alig sós, édesvízi és szárazföldi faunaszíntek szerint elkülönül ökológiai csoportjait.
Beigazolódott, hogy a csökkentsósvízi, édesvízi és szárazföldi faunatípusok szabályszer váltakozása
kéreg-oszcillációkkal függ össze.

Az_ oszcillációk csak a Congeria balatonica tartalmú szint fels részében jelentkeznek. A Balaton
vonalától É-ra gyakrabban (ötször), ettl délre csak egyszer van és a Congeria rhomboidea elterjedési terüle-

tén már nincs oszcillációt jelz faunaképváltozás.
A kéregmozgások jellege alapján a hazai felspannonnak az eddiginél pontosabb tagolását végez-

hetjük el. A felspannon alsó részét süllyedéssel lépést tartó föltöltdés, középs részét oszcillációk, fels
részét pedig kiemelkedés jellemzi.

A pannóniai emelet hazánkban földtörténetileg a miocén elsekélyesed és ki-

édesed és a pleisztocén fleg szárazföldi idszaka közé esik. Helyzete nagy vonalakban

megszabja a terület földtani fejldéstörténetének fbb vonásait. Tengeri összeköttetéseit

minden irányban elveszt tóvidék sorsa nem lehet más, mint a feltöltdés, lecsapolódás,

ill. a kiédesedés.

De a változások f vonalán belül, a földtani és éghajlati tényezk hatására a rész-

történések már igen sokféle módon és kifejldésben jelentkezhetnek.

A hazai pannóniai rétegek beható kutatása közel egy évszázados múltra tekinthet

vissza, és ezalatt olyan neves kutatók fáradoztak a problémák tisztázásán, mint Roth
L., Böckh J., id. Lóczy L-, Lrenthev I., Halaváts Gy., Vitális
I., Sümeghy J., Strausz L. A részletmegfigyelések összegezése elször a Balaton-

monográfiában történt meg, de Lóczy L. itt még nem támaszkodhatott a mély-

fúrások adataira, így nem csodálkozhatunk Lóczy L- nézetein, aki szerint a pannóniai

üledékek nem töltik ki az egész magyar medencét, csak középhegységeinkre támaszkodó

kifejldések.
Sümeghy J. és Strausz L. szintézise már a mélyfúrási adatok egy részé-

nek birtokában készült. A hazai pannon horizontális és vertikális kifejldésének fbb
vonásait az eldök munkája tisztázta, de ezenkívül a pannon nagyvonalú szintézise,

az üledékféleségek ismertetése, a pannon jellegzetes faunájának leírása is megtörtént,

legalább fbb vonásaiban. Munkájuk és eredményeik birtokában volt lehetséges és vált

idszervé a részlettörténések kutatása.

A kutatás módszerét elssorban a vizsgált történések jellege kell, hogy megszabja.

A felspannonban az üledék és a fauna tanúsága szerint a medence már nagyjában

feltöltdött és a legnagyobb vízmélységek az 50 m-t nem igen haladhatták meg. Ennek
látszólag ellentmondanak a mélyfúrások adatai, melyek helyenként a felspannon rétegek

700—800 m összvastagságát igazolják (Görgeteg), — bár végig sekélyvízi faunával.

Ilyen nagy vastagságú üledékösszlet is képzdhetett fáciesváltozás nélkül, süllyedéssel

lépést tartó feltöltdés mellett. Ezzel csak a víz sekélységét akartuk bizonyítani, még

* Eladta a Magyar Földtani Társulat 1958. jún. 22-i szegedi vándorgylésén.
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a fáciesváltozás nélküli nagy üledékvastagságú területeken is. Megjegyzend, hogy
a felspannonban a fáeiesváltozásos kifejldések jellemzbbek mind a horizontális, mind
a vertikális kiterjedésben. A sekélytavi jelleg, a fáeiesváltozások és a kiédesedés azok
a ftényezk, melyeket a pannóniai korszak korszer részletvizsgálatánál elssorban
figyelembe kellett vennünk.

Mind a három tényez egyönteten követeli meg az apró lépésekben történ
gyjtést és a sokoldali kiértékelést, mivel sekélyvíznél a fáeiesváltozások igen vékony
rétegösszletben megtörténhetnek és a fáciesváltozás egyik lényeges következménye
leggyakrabban éppen a kiédesedés.

A faimák édesvízi és csökkentsósvízi fajainak százalékos kiértékelése miatt már
a gyjtés els évében is körülbelül azonos üledékmennyiségbl kinyert faima alapján

próbáltuk meg a faunaelemek dominancia-viszonyait tisztázni és a kiédesedés pontos

menetét nyomon követni.

Igyekeztünk minden esetben elkülöníteni a horizontális és vertikális változásokat

mind a fauna, mind az üledék vizsgálatánál. Munkánknak ebben a szakaszában a f
figyelmet a vertikális változások tisztázására fordítottuk. Ezért a feldolgozásra olyan

lelhelyeket választottunk, melyek vertikális szelvénye a felspannon jelents részét

öleli fel — üledékképzdése viszonylag zavartalan és farmája gazdag, jó megtartású.

Ezeknek a követelményeknek megfelelen feldolgozott hat lelhelyünk a Balaton

tágabb körzetében van és kiegészíti a görgetegi mélyfúrás adatainak új értékelése ( 1 . ábra)

.

A részletes gyjtés és faunafeldolgozás rétegenként gyakran sokezer faunisztikai

és iiledéktani adat áttekintését teszi szükségessé. Ezért a statisztikus módszerek ilyen

irányú lehetségeit (táblázatok, grafikonok, térdiagramok) fölhasználtuk.

°Nyarád
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0Balfavár
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7. ábra. A Balaton környéki felspannóniai feltárások. (• jelölve a részletesen feldolgozott lelhelyek)

Fig. 7. Vorkommenn von'Oberpannon um den Balatonsee (die eingehend bearbeiteten Fundstátte bezeich-
net mit •)
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Az alapozó kutatás az egyes fajok ökológiai jellegének tisztázása volt, elssorban

a kiédesedés szempontjából.

A részletes gyjtések már az öcsi fauna feldolgozásakor igazolták, hogy a pannóniai

fajok sóigényének megállapításánál az eddig alkalmazott életmódanalógia tévedésre

vezetett. Elhamarkodottnak bizonyult a ma él Viviparus-, Melanopsis- és Theodoxns-

íélék édesvízi jellege alapján a pannonban élt fajokat is édesvízi alakoknak tartani.

Ezeknek a nemzetségeknek minden faja a pannonban Limnoeardiumokkal, Congeriákkal

együtt található és sohasem a tipusos édesvízi, mocsári fajokkal együtt. Ezért fontos

a legkisebb, szinte 10 cm-es rétegenként megállapítani a faunaképet és kiértékelni benne
az egyes fajok dominancia-változásait. Ilyen módon vizsgálva a pannon fajoknak 87%-a

2. ábra. A tihanyi Fehérpart — Fig. 2. Das weisse üfero bei Tihany

sztenohalin, ebbl édesvízi 19%, csökkentsósvízi 68%. Ezek alapján szinte teljés bizton-

sággal választható szét az édesvízi és csökkentsósvízi fácies.

A fajoknak 13%-a eurihalin jelleg. Ezeknek az igazi tréshatáraik megállapít-

hatók, de hosszabb-rövidebb ideig elviselik a megváltozott sótartalmú vizet is. Vannak
ezek között olyan fajok, amelyek édesvízbl csökkentsósvízbe, mások csak csökkent-

sósból édesvízbe (Melanopsis fuchsi) való átmenetet viselik el, de vannak olyanok is,

amelyek mindkét irányú megváltozáshoz tudtak alkalmazkodni (Planorbis confusus).

A csökkentsósvízi fáciesen belül a fajok dominanciaváltozásai alapján meg lehetett

különböztetni egy kissé kiédesedettebb vízhez alkalmazkodott faunatársaságot. Ezt

nem egyik vagy másik faj jelenléte vagy hiánya jellemzi, hanem bizonyos fajok eltér

dominanciája. Tihanyban a kissésósvízi szakaszban a Congeriák, Limnocardiumok
százalékos uralma volt kimutatható, míg az aligsósvízi szakaszban a Viviparusok és

Micromelaniák voltak többségben.

Öcsi, várpalotai és tihanyi szelvényekben az édesvízi és csökkentsósvízi fácies

többszöri váltakozását mutattuk ki. A csökkentsósvízi fáciesek ismételt visszatérését
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csak kéregsüllyedéssel magyarázhatjuk, mivel a feltöltdés miatt süllyedés nélkül a

csökkentsósvizi tónak egyre kisebb térfogatra kellett volna zsugorodnia. Az édesvízi

szakasz ismételt visszatérése már kéregemelkedés nélkül is elképzelhet, csupán fel-

töltdéssel, de egyes esetekben a változás oly kis rétegösszletben zajlott le, hogy ilyenkor

indokolt a kiemelkedés elfogadása. Hogy a kiédesedést megnövekedett csapadék okozta,

azt a víz sekélyebbé válása miatt nem tételezhetjük fel.

A felspannónban kimutatott oszcilláció okozta gyors fáciesváltozások vertikális

és horizontális kiterjedésére nézve a következket állapítottuk meg :

A felspannonban az oszcillációk csak a Congeria balatonicás szint fels részében

mutatkoznak. Az oszcillációk helyének megállapításánál nagy segítséget nyújtanak

a sötétszürke szénnyomos mocsári rétegek. A tihanyi szelvényben jól látható, hogy csak

a szelvény fels részében jelentkeznek ezek a mocsári rétegek (2. ábra).

3. ábra. Az oszcillációk megoszlása'a Balatontól É-ra és D-re— Fig. 3. Die Verteilung dér Oszillationen
im Norden und Süden des Sees.

A felspannon -alsó részében a Congeria ungula capraes szintben sem az irodalom,

sem a személyes megfigyelések nem mutattak az elbbihez hasonló fáciesváltozást, sem

édesvízi, sem szárazföldi fajokat itt nem találtunk.

A görgetegi mélyfúrás szelvényében a felspannon alsó részét 600 m vastag

rétegösszlet képviseli minden fáciesváltozás nélkül. Ez csak süllyedéssel lépést tartó

feltöltdés esetében képzelhet el.

Az oszcillációk horizontális elterjedése és kifejldése szempontjából a dunántúli

felspannon három zónára tagolható.

1. A Balaton északi partvidéke. Itt az édesvízi és csökkentsósvizi fácies ötször

váltakozik. Az oszcillációk intervalluma felfelé csökken, míg a mozgások amplitúdója

növekszik. Tihanynál például csak az utolsó oszcillációnál válik szét teljesen az édesvízi

és csökkentsósvizi szakasz.

2. A Balatontól délre es területen Tab-Görgeteg vonalában, csak egyetlen tartós

édesvízi szakaszt találtunk két csökkentsósvizi szakasz között.

3. A Mecsek környéke és a Dráva vidéke. Itt fáciesváltozást eredményez oszcil-

lációk nem mutatkoztak. A Balaton északi és déli partvidéke közti kéregmozgás-különb-

ségek a Balaton vonalában lev f tektonikai irány kiújulásával magyarázhatók (3. ábra).

A három zóna nagyjában faunatípussal is jellemezhet
;

az északi öt oszcillációs zónát

Congeria balatonicas típusú fauna jellemzi, a déli egy oszcillációs zónát a Prosodacna
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vutskitsis fauna, inig az oszcilláció nélküli részt nagyjában Congeria rhomboideas típusú

fauna. A Balatontól északra és délre es területnek a Congeria balatonicas szakaszban

külön története volt, ezt az is igazolja, hogy a 106 csökkentsósvízi fajból csak 13 található

meg az északi és déli részen egyformán. Ezek nagyrésze is már a Congeria ungula capraes

szakaszban élt, amikor még az egész Dunántúlon süllyedés volt.
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4. ábra. A tabi téglagyári szel-

vény üledék- és faunaváltozási
görbéje— Fig. 4. Faunén- und
Sedimentveránderungskurven
des Profils dér Taber Ziegel-

fabrik

5. ábra. Az öcsi szelvény üle-
dék- és faunaváltozási görbéje— Fig. 5. Faunén- und Sedi-
mentveránderungskurven des

Profils von Öcs

6. ábra. A tihanyi fehérparti
szelvény fauna- és üledékvál-
tozási görbéje — Fig. 6. Fau-
nén- und Sedimentverán-
derungskurven des Tihanyer

»Weissufer-Profils«

A Balatontól délre kimutatott egy oszcilláció kiemelkedési szakaszának idtar-

tama megfelel az északi öt oszcilláció idtartamának. Ezt megersíti a görgetegi édesvízi-

szárazföldi rétegösszlet nagy vastagsága, itt Prosodacna vutskitsis faunát tartalmazó

üledékek között 200 m az édesvízi üledékek vastagsága. Tabnál ugyancsak Pr. vutskitsis

üledékek között 7 m vastag az édesvízi rétegösszlet (4. ábra).
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8. ábra. A felspannon javasolt új felosz-

tása — Fig. 8. I)ie vorgeschlagene neue
Gliederung des Oberpannons

A tahi és görgetegi édesvízi-szárazföldi rétegösszlet jelents vastagságkülönbségét

kezdetben Tab partközeli és Görgeteg medencebelseji helyzetével magyaráztuk. De
a szárazföldi fajok nagy példányszáma Görgetegen valószíntlenné tette ezt a magya-

rázatot. Görgeteg medencebelseji helyzete esetében a szárazföldi fajoknak legalább 100

km-rl kellett volna bemosódni. Ha ez lehetséges is, a távolság arányában ezek példány-

számának csökkennie kellett volna. Ezért szárazföldi területekkel tarkított tóvidék

keletkezését fogadtuk el az édesvízi szárazföldi szakaszban. Ilyen területeken érthet,
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hogy nem mindenütt volt folyamatos üledékképzdés, st a kissé jobban kiemelkedett

szárazföldi területeken már az erózió denudáló hatásával is számolnunk kell.

Éppen ezzel magyaráztuk a görgetegi és tabi édesvízi-szárazföldi rétegösszlet nagy
vastagságkülönbségét. Mind Görgeteg, mind Tab partközeiben volt, de Görgetegen

folyamatos lehetett az üledékképzdés, míg Tabnál a 7 m-es rétegösszlet egy üledék-

képzdési és egy denudáeiós szakasz eredjeképpen keletkezhetett. Vagyis Tabnál kissé

ersebb volt az oszcilláció kiemelkedési szakasza, amit a f tektonikai vonalhoz való

közelsége is megmagyaráz. Ezért ott az üledékképzdést denudáció követte. Ezzel

beigazolódott, hogy Sümeghy J. által a medencebelseji szakaszba tett Tab a Proso-

dacna vutskitsis szakaszban sföldrajzilag medencebelseji, de partközeli, st szárazföldi

terület is volt. A túl nagy lépésekben haladó gyjtés miatt ezek a történések összefolytak.

Görgetegen a szárazföldi-édesvízi rétegösszlet nagy vastagsága mellett is csak

igen kis mérték lehetett a mozgás, mivel csak így lehet elképzelni, hogy sem fácies-

változás, sem denudáció nem szakította meg az egytípusú üledékképzdést.

Az édesvízi-szárazföldi szakaszban lehetséges denudáció nyomait a tihanyi szel-

vényben is megtaláltuk. A tihanyi fehérparti szelvény csökkentsósvízi réteggel végzdik,

míg Öcsön és Várpalotán felül édesvízi képzdmények, legfelül pedig édesvízi mészk
zárja le a pannont. Itt az édesvízi mészk megvédte a laza üledékeket a lepusztulástól

(5. ábra). Tihanyban nincs édesvízi mészk, ezért itt a laza édesvízi képzdmények
lepusztultak. A 30. és 34. sz. rétegekben is találtunk denudáeiós nyomokat, ezek a rétegek

zsákos bemélyedései üledékképzdési hézagra utalnak (6. ábra).

A tihanyi szelvény pontos kiértékelésénél kitnt az is, hogy egy-egy édesvízi-

szárazföldi szakaszt két mocsári réteg fog közre. Az egyiket regressziós, a másikat transz-

gressziós mocsári csíknak neveztük. Regressziós mocsári réteg akkor keletkezett, amikor

a kiemelkedéssel a terület partközeibe került, itt a faima túlnyomólag vagy kizárólag

édesvízi, szárazföldi fajokból tevdik össze. A transzgressziós mocsári réteg a szárazföldi

szakasz végén a süllyedéskor keletkezett, éspedig akkor, amikor a csökkentsósvízi szintjét

elérte a süllyedés és betört az addig szárazföldi-édesvízi területre. Ennek a faimája fleg
csökkentsósvízi fajokból tevdik össze.

A Balatontól északra, ahol a fáciesváltozás többször megismétldött, szükséges

volt ezeknek a változásoknak mind faunisztikai, mind üledéktani vonalát grafikusan

ábrázolni. Ezzel egyrészt az egy szelvényen belüli fáciesváltozásokat tettük áttekint-

hetvé, másrészt megteremtettük a különböz szelvények összekapcsolásának fel-

tételeit is. Ilyen módszerrel állapítottuk meg egyrészt a tihanyi és öcsi, másrészt az öcsi-

várpalotai szelvény összekapcsolásának helyét.

Természetesen a grafikon magában csak nagyvonalú eligazítást ad és az egyes

szárazföldi vagy csökkentsósvízi szakaszok pontos összekapcsolásához további adatok

szükségesek, amelyek eldöntik, hogy az összehasonlított lelhelyek hányadik szárazföldi

vagy csökkentsósvízi szakasza volt egyidej. Erre nagyon alkalmasak a nagy horizontális

és kis vertikális elterjedés fajok.

A tihanyi és öcsi szelvényt például a Pupilla rahti és a Cepaea silvestrina elter-

jedésével lehetett összekapcsolni. A Pupilla rahti Tihanyban csak a 43. jelzés rétegben

fordult el, míg Öcsön csak az I. 9— 12. rétegekben volt a példányszáma olyan, hogy

a fajterjeszkedésre lehetett gondolni. A két pont összekötése megszabja a két szelvény

kronológiai viszonyát (7. ábra).

Az öcsi és várpalotai szelvény összekapcsolását két csökkentsósvízi szakasz pár-

huzamosításával értük el. Az öcsi szelvényben csak az utolsó csökkentsósvízi szakaszban

vannak a Melanopsis fuchsi és a Melanopsis tihanyensis fajok, míg Várpalotán ez a két

faj ezerszámra található. Az utolsó csökkentsósvízi szakaszban innen kerülhetett át

az öcsi térségbe ez a két faj.
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9. ábra. A Congeria ungula-caprae tartalmú rétegek transzgressziója. Magyarázat: 1. Csökkent-
sósvízi fázis, 2. csökkentsósvízi faunaelemek vándorlási lehetségei — Figl 9. Die Transgression des
Congeria ungula-caprae-Horizontes. Erklárung: 1. Brackische Phase, 2. Wanderangsmöglichkeiten

brackischer Faunenelemente

10. ábra. Congeria balatonién tartalmú rétegek regressziója. Magyarázat: 1. Szárazföldi fauna-
elemek vándorlási lehetségei, 2. csökkentsósvízi fázis — Fig. 10. Regression des Congeria balatonica-

Horizontes. Erklárung: 1. Wanderungsmöglichkeiten terrestrischer Faunenelemente,
2. Brackische Phase
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A szelvények összekapcsolása a Balaton környéki felsöpannon szinte teljes ver-

tikális áttekintését tette lehetvé. Ezek alapján a felspannon három szakaszra tagolható.

A Congeria ungula eapraes és a Congeria balatonicas szakasz elejére süllyedéssel lépést

tartó feltöltdés jellemz.

A Congeria balatonicas szült fels részében oszcilláló kéregmozgások szabják meg
a faunakép szárazföldi vagy csökkentsósvízi jellegét.

Az ez után következ kiemelkedés az édesvízi — szárazföldi szakaszt tartósítja

és ezzel záródik hazánkban a felspannon. Ez a felspannon ésszerbb tagolásának

látszik, mint az eddigi felosztás (8. ábra).

7 7. ábra. Congeria balatonica tartalmú rétegek transzgressziója. Magyarázat: 1. Csökkentsósvízi
faunaelemek vándorlási lehetségei, 2. csökkentsósvízi fázis — Fig. 7 7. Transgression des Congeria
balatonica-Hoiizontes. Erklárung: 1. Wanderungsmöglichkeiten brackischer Faunenelemente,

2. Brackische Phase

A Congeria ungula eapraes transzgresszió és a Congeria balatonicas regresszió,

majd kisebb transzgressziók horizontális kiterjedését a mellékelt térképvázlatok szem-

léltetik. A Congeria balatonicas szintben a dunántúli felspannon tónak már legfeljebb

csak Erdély felé volt összeköttetése. A Congeria balatonicas szintben a regressziók

kimutatását kizárólag ez a finomrétegtani, fajöltn belüli változások megfigyelésére és

kiértékelésére alkalmas módszer tette lehetvé (9., 10. és 11. ábra).

Az üledék- és faunaképváltozások ritmusai sajátságos összefüggéseket mutatnak.

Az öcsi szelvényben a faima- és az üledékgörbe nagyjában párhuzamosan fut. Ez azt

jelenti, hogy süllyedéskor, amikor a fauna csökkentsósvízi jelleg, az üledék szem-

nagysága finomabbá válik, kiemelkedéskor pedig durvábbá. Ez a nagy hidrográfiai

rendszerbl kikapcsolt zárt medencék jellege (5. ábra).

Tihanyban gyakoribb a faima- és üledékgörbe ellentétes lefutása. Ez a hidrográfiai

hálózatba bekapcsolt medencékben van így, ahol a gyjtmedence süllyedésekor (csök-

kentsósvízi fauna) a szállító vizek munkaképessége megn, ezért az üledék durvábbá

válik és kiemelkedéskor fordítva (6. ábra).
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A tihanyi szelvényben végigvizsgáltuk az üledékek szemcsenagyság-ingadozásait

és osztályozottsági értékeinek változásait. A modus és médián értékek alapján szerkesztett

Mo

12. ábra. A tihanvi fehérparti szelvény üledékváltozásai a Mo, Md és az osztályozottságifokának értékvál-

tozásaival jellemezve — Fig. 12. Die Veránderungen dér Ablagerungsverháltnisse im Profil des „Weissen
Ufers” bei Tihany, ausgedrückt durch den -Grad dér Sortierung sowie durch die Kennwerte Mo und Md

grafikon is jellemz volt, de még kifejezbb az osztályozottság mértékének változásait

feltüntet görbe. A szelvény alsó részében (1— 19. réteg), ahol a feltöltdés volt az ural-

kodó, az üledékek szemcseosztályozottsága igen jó vagy jó volt, míg a szelvény oszcil-

lációs szakaszában az osztályozottság foka ers ingadozást mutatott. A rosszul osztá-

lyozott üledékek vagy a transzgressziók, vagy a szárazföldi szakaszok idején képzdtek

(12. ábra).



B a r t h a : A Balaton környéki felspannon 33

1

t

A fáctesek faja-

inak százalékos

eloszlása

A fác/esekpélda -

nyamak százalékos

eloszlása

Édesvízi üledékek

m-ben

g.

o ej

S

s-SÍ
. <o

Co v'Qj
<b ZS £
N, o t
to R —

R°'C -C

Cfc rs
Ö g-
5b P
o> £
o

Csökkent sósvízi

üledékek m-ben

> cxj

O ÖC N
Ö>2

§1

Cb~.

^ ö

O
2 £

N
5. 5

8
*

Összes fajokszáma

Bajok szama
fác/esenkénf
példányok száma
fouesenként

Tihany Öcs Várpalota

íj n

B fzf Bsztgyörgy Tab

m 63 23 576 97 11 536Í 72 54

Összes példányok
száma 1510 4011 4104 687 5475 1827

i. VZVZZA

2 . 1
==

3. iiiniiiimll

13. ábra. A részletesen vizsgált lelhelyek faunaképének statisztikus kiértékelése. Magyarázat:
1. csökkentsósvízi, 2. édesvízi, 3. szárazföldi — Fig. 13. Statistische Auswertung dér Faunenbilder dér

euigehend behandelten Fundorte. Erklárung: 1. Brackisch, 2. Fimnisch, 3. Terrestrisch

3 Földtani Közlöny
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Az üledék és a fauna párhuzamos szemlélete adhatja csak a történések helyes
képét. Ha az egyes lelhelyeken az édesvízi, szárazföldi és csökkentsósvízi szakaszok
idtartamát, jelentségét csak a fajok száma vagy azok példányszáma alapján próbáljuk
kiértékelni, egészen téves megállapításokra juthatunk (13. ábra).

Például Balatonszentgyörgyön a csökkentsósvízi faunaelemek dominanciája
alapján (példányszám 98%-a, fajszám 69%-a) ennek a fáciesnek az uralkodó jellegét

7

14. ábra. A fontosabb Balaton környéki lelhelyek szelvényeinek vertikális kiterjedése. Magyará z^a’t’:
1. Balaton É-i partvidéke, 2. Dél-Dunántúl — Fig. 14. Vertikale Verbreitung dér Profile dér wiehtigereíi

Fundorte dér Balatongegend. Erklárung: 1. Nördliches Ufergebiet des Sees,
2. Süd-Transdanubien

tételezhetnk fel, de ha az üledék vastagságát és minségét is figyelembe vesszük, módo-
sítani kell ezt a nézetet. Az édesvízi szárazföldi fajok ugyanis 2,65 m vastag agyagos

üledékben találhatók, míg a csökkentsósvízi fajok 4 m vastag homokban voltak. A nem
túl nagy vastagságkülönbséget körülbelül kiegyenlíti az agyagos üledékek lassúbb kép-

zdése — így az édesvízi és csökkentsósvízi fácies itt nagyjában egyenl idtartamú
lehetett, csak az édesvízi szakasz faunában szegényes volt.

Ezzel szemben Öcsön, a szárazföldi és édesvízi fácies túlsúlya mutatkozik mind
a faima, mind az üledék vonalán. Ez érthet is, mivel Öcs földrajzilag a Bakony hegy-

vonulatai között van, ezért csak a süllyedés idszakában volt csökkentsósvízi elöntés

— az alapfácies a szárazulat volt. Tihanyban mind a fajszám, mind az üledékvastagság

a csökkentsósvízi fácies uralkodó jellegét mutatta.

A hazai pannon itt ismertetett lelhelyeinek feldolgozása elssorban a fels-
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pannon vertikális, történeti vonalának tisztázásához vezetett. Ennek alapján a Balaton

környéki, nem nagy vertikális szelvény lelhelyek rétegei és faunája kronológiailag

az eddiginél sokkal pontosabban helyezhetk el (14. ábra).

A finomrétegtani kutatások bebizonyították, hogy a dunántúli felspannonban

ismert faunatípus-különbségek, mint amilyenek a Congeria balatonicas, a Prosodaena

A Balaton környéki pannon nemzetközi helyzete I. táblázat

Bécsi medence
(Papp 1951, 1953)

Közép-Dunántúl

(Bartha 1958)
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(Moos 1944)

Congeria rhomboidea

Alsó „Abichis”
rétegek
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Velutinopsis

Radix croatica

<

vutskitsis és Congeria rhomboideas típusok, bels szerkezeti különbségekre vezethetk
vissza. A Balatontól északra és délre kimutatott oszcillációk egyformán kratogén jelleg

mozgások lehettek, csak intenzitásukban és gyakoriságukban különböztek. Láthattuk,

hogy ilyen sekély medencében viszonylag kis kéregmozgások nagy területeken a fáciesek

teljes megváltozására vezettek. Ezek a megfigyelések teszik érthetvé pannóniai réteg -

összleteink nemzetközi párhuzamosításának sikertelen voltát. Vitális I. a Balatontól

északra lev lelhelyeket próbálta faunájuk alapján a szlavóniai pannon kifejldésével

egyeztetni. A Balatontól északra ötszörös teljes fáciesváltozás volt, és így történhetett.

3*
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hogy amikor Vitális I. az édesvízi fauna alapján azt gondolta, hogy már a pleiszto-

cénben van, a felette következ rétegekben még congeriás, limnoeardiumos faunát

találtunk. A jugoszláviai pannon déli területeink kifejldéséhez áll közel, ahol nálunk
sem volt gyors fáciesváltozás, viszont nálunk délen nincs meg a jugoszláv felspannonra
annyira jellemz fokozatos kiédesedést feltüntet rétegsor.

A Bécsi medence pannonjának alsó része jó kifejldés, faunagazdag. A fels-

pannonban oszcillációs szakaszunknak részben üledékhézag felel meg, részben szegényebb

faunájú üledékek képzdtek. Náluk is édesvízi mészk, mint tavi fácies és a belveder i

kavics, mmt folyami fácies zárja le a pannont, ez utóbbi az Unió wetzleris homoknak
felelhet meg.

Ez a párhuzamosítás viszont azt kívánná meg, hogy a déli és északi zónák már
ne az alsópannonba, hanem a felspannon aljára, a Congeria ungula capraes szintbe

kerüljenek, Kretzoi az alsó- és felspannon határát gerinces fauna alapján is így

vonta meg.

Ez a kérdés még részletesebb vizsgálatot igényel (I. táblázat).

Geologische Ergebnisse von feinstratigraphischen Untersuchungen an oberpannonischen

Bildungen von dér Umgebung des Balatonsees

Dr. F. BARTHA

Die eingehende, in kleinen Schritten fortschreitende Faunensammlung hat die

Unterscheidung dér pliohalinen, oligohalinen und liinnischen sowie terrestrischen Hori-
zonté des Oberpannons anhand ihrer ökologischen Faunengruppen ermöglicht. Es hat
sich bestátigt, dass die regelmássige Abwechslung brackischer, limnischer und terrestri-

scher Faunengruppen durch Oszillationen verursacht wird.
Die Oszillationen treten zuerst im oberen Teil des Congeria-balatonica-Horizontes

auf. Die Zahl dér durch Faunawandel bestátigten Oszillationen betrágt nördlich vöm
Balaton-See 5, südlich davon bloss 1, und im Yerbreitungsgebiet dér Congeria rhom-
boidea gibt es überhaupt keine Oszillation mehr.

Anhand dér Natúr dér Krustenbewegungen lásst sich eine genauere Gliederung
des ungarischen Oberpannons vornehmen. Dér untere Teil des Oberpannons wird durch
Senkung, dér mittlere durch Schwankungen und dér obere durch Emersion gekenn-
zeichnet.



A NAGYALFÖLDI KOLAJKUTATÁS JABB FÖLDTANI EREDMÉNYEI

VÖLGYI LÁSZLÓ*

Összefoglalás : A dolgozat els fejezetében áttekint képet ad a nagyalföldi paleozóos és mezozóos
medencealjzat kifejldésérl, valamint a paleogén és neogén üledékekrl.

A második fejezetben a mélyfúrási adatok alapján a földtani kifejldés és a gyakorlati olajkutatás
szempontjából elkülöníthet medencékrl olajföldtani értékelést ad, majd ismerteti az 1956—57. évi és
1958. els félévi kutatások földtani eredményeit, területenkénti részletezésben.

I. A Nagyalföld áttekint mélyföldtana

A kolajkutatás a Nagyalföld egész területén folyik. Az egymástól távoles

kutatóterületek földtani adatainak ismertetése mozaik jelleg lenne, ezért elöljáróban

megkísérlem röviden felvázolni a Nagyalföld mélyföldtanáról alkotható jelenlegi képet.

A vázlatos összefoglalásban elssorban a legtöbb adatot publikáló K r ö s s y L.,

Csiky G., Majzon L-, Kertai Gy., Szurovy G. szaktársaim dolgozataira

támaszkodtam, de felhasználtam a Kolajipari Tröszt Tudományos Kutató Labora-

tóriumának és Alföldi Kolajfúrási Üzemének irodalomban nem közölt földtani adatait

is.

l.A medencealjzat kifejldése

Legidsebb képzdményként az Alföldön ópaleozóos kristályos palát tártmik fel.

A Tiszántúl közepén, az Erdélyi Rézhegység mélybesüllyedt folytatásaként nagyjából

ÉK—DNy-i csapásirányban a keleti országhatártól csaknem a Tiszáig terjedleg is-

merjük [4], Az amfibolitból, csillámpalából és gnejszbl álló metamorf alaphegységet

a kismarjai, krösszegapáti, bihamagybajomi, szerepi, hajduszoboszlói, püspökladányi

és túrkevei fúrásokból ismerjük. Ez a kristályos vonulat a környezetébl 1000—2000

m-es szintkülönbséggel emelkedik ki és a Tiszántúlt északi és déli medencerészre osztja.

Szerkezetileg korántsem egységes vonulat, hanem lépcss vagy árkos vetdésekkel

szabdalt és ersen lepusztított tönkhegység. Ezt igazolja az újabb fúrásokkal feltárt

Furta-zsákai terület, amely közel esik a paleozóos sáv legmagasabb pontjához, Kis-

marjához, ahol ez 1051 m, mégis a Fu-1. fúrás 2243 m-ben csak gnejsz-kavicsos tortónai

konglomerátumban végzdött. A kristályos vonulat rögökre darabolt szerkezetére utal

az is, hogy a paleozóos aljzatú Püspökladány és Hajdúszoboszló közé es kábái területen

már kréta medencealjzatot találunk, mely egy benyúló tengerág üledéke lehet.

Újpaleozóos képzdményeket az Alföldön bizonyítottan nem ismerünk. Meg-
említjük azonban, hogy egyes szerzk a Hajdúszoboszló-2. fúrás 590m vastag agyagpalás-

homokköves kifejldését karbon-perm korúnak tartják, faima bizonyíték azonban nincs.

* Eladta a M. Földtani Társulat 1958. jún. 22-i szegedi vándorgylésén.
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Ugyancsak szubjektív megítélési alapon kérdéses permnek minsíthet a Tótkomlós—8.

fúrás kvarcitja, kvarc-homokköve [11].

Triász képzdményeket nagy kiterjedésben ismerünk, mélybesülv-
lyedt rögsorozat formájában az Alföld északi peremvidékén. Budapesten a városligeti

fúrásban tárták fel [6]. Pest környékén, az rszentmiklósi és veresegyházi fúrások [1]

felstriász dolomitot ütöttek meg. Budapesttl délre, a meredeken kiemelked bugvi
sasbérc triász röge anizusi mészk, mely az alsónémedi paleogén medence déli szegélyét

alkotja [3], Gödölln felstriász nóri fdolomitot és dachsteini mészkövet, Túrán kami
emeletbeli breccsiás szövet ,,raibli” mészkövet fúrtunk meg az oligocén, illetleg az

eocén feküjében [9]. A Jászberény—2. sz. fúrásban faunával nem bizonyított meszes
agyagpala és breccsiás szövet kalciteres mészk ugyancsak triász kori! lehet. A jász-

berényi és bükkalji terület közötti nagy gravitációs minimum területen fúrásokból

a triászt nem ismerjük, csak valószínsíthetjük. Demjén—Mezkeresztes—Ernd vidékén
változatos kifejldésben ismerjük az alsó és középs triászt werfeni agyagpala, illetleg

anizusi mészk fáciesben [8. 12], Sajóhídvégi fúrásainkban a borsodi Bükkhegység
medencebeli folytatásaként jelentkez középstriász mészkövet tártunk fel [8 ]. A Duna—
Tisza közén legújabban Nagykrösön mezozóos mészkbércre bukkantunk, ami esetleg

triász korú lehet. A Nagyalföld déli részén Tótkomlósról ismerünk triász dolomit, illetleg

mészk és ladini agyagpala képzdményeket, valamint a Tompa— 1 . sz. fúrásban brecs-

csiás dolomitot [2],

Júrát az Alföldön csak a déli medencerészbl ismerünk. Kiskrösön,

talán a mecseki júrához csatlakozó, krinoideás, trachidolerit betelepüléses liász márga
és vörösagyagos, gumós, ammonitás dogger mészk alaphegységet tártunk fel 560 m-es

tekintélyes vastagságban. A fúrás az alsóliászban állt meg [7]. A liász olajnyomokat

tartalmazott, és felhívta a figyelmet a további kutatásra. A Bácskában, Madarason

a kiskrösihez hasonló liász márgát tártak fel a szerkezetkutató fúrások [2], Nagy-

szénáson sötétszürke, meszes, liász faimát tartalmazó agyagot találtunk pannóniai

üledékek alatt 2830—3009 m-ben. A fauna határozásban vannak bizonytalanságok és

kezdetben alsópannonnak vélték még a paleontológusok is. Tótkomlóson triász alapon

egy kisebb, lepusztítástól megóvott krinoideás-rinchonellás, vörösbama júra mészk-
foszlányt találtunk. Lepusztított anyagból következtethetünk arra, hogy az Alföld déli

mezozóos medencéjében a júra valószínleg nagy területen megvan, mert pl. a jász-

karajeni miocénben találtunk vörösbama krinoideás mészk görgetegeket és a túrkevei

fúrások miocén-konglomerátumában is vannak júra-gyanús mészkkavicsok [10].

Az Alföldi kréta kifejldések kutató területeinken elterjedtek [4 ].

A paleozóos gerinc északi szegélyvidékén elhelyezked kréta ,,flis"-zónára esik szén-

hidrogént és széndioxidot szolgáltató eredményes fúrásaink zöme, Törtei—Nagykrös
vidékétl, Nádudvar—Kaba területéig. A kréta nem jelents tároló kzet, de a miocén

és pliocén üledékek szerkezetére kiható tektonikus és erodált kréta-felszín is egyik ténye-

zje a szénhidrogén, illetleg a széndioxid csapdaképzdésnek. Az Alföld északi mezozóos

medencéjében a legnyugatibb kréta elfordulást a Bugyi—3. sz. fúrásból ismerjük,

ahol durvaszem kristályos kzetekbl és szarukbl álló konglomerátumban a fels-

kréta ,,gosau”-fáciesét ismerhetjük fel [3 ]. Kérdéses kréta korúnak minsül a Jászberénv-

1 . sz. fúrás kalcitcsíkos palás agyag, illetleg mészfillit kifejldése, amelyet csupán

néhány rossz megtartású Radioiaria és Globotruncana alapján ítélünk meg kréta korúnak.

Általában nagyon kevés a szervesmaradvány leletünk a nagy kiterjedésben ismert kréta

,,flis”-zóna területérl is. Törteién ers tektonikai igénybevételt jelz kovás kvarchomok-

k és közbetelepült konglomerátum képviseli a rákóczifalvaival kzettanilag azonosított

felskrétát. Szolnokon a hajtótanyai fúrásokban hasonló gyrt, csuszamlott homokk,
a Szolnok város melletti fúrásokban pedig diabáz-tufás és agglomerátumos homokk
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kifejldésben ismerjük a krétát. Rákóczifalván kemény homokk, kalciteres márga

gvrt, csuszamlott rétegei közé települ agyag rétegekben globotruncánás mikrofaunával

igazolt [7, 8] felskréta szenon emeletbeli rétegösszletet harántoltak fúrásaink, de a

kréta magas szerkezeti helyzete ellenére feküjét feltárni nem sikerült. A Szolnok

—

7. ábra. A Nagyalföld medencealjzata. Magyarázat: 1. paleozóos, 2. triász, 3. jura, 4. kréta alap-
hegység. A vastag jelek a fúrással megállapított, a vékony jelek a valószín elterjedést mutatják.
Fig. 1 . Beckenuntergrund dér Ungarischen Tiefebene. Erklárung: 1. Paláozoikum, 2. Trias, 3. Jura,
4. Kreide als Grundgebirge. Die starken kinien zeigen die durch Bohrungen festgestellte, die dürrnen die

vermutete Grenze

Törteitl délre fekv jászkarajeni fúrásokban diabázban álltak meg fúrásaink. A diabáz

szubvulkánizmus kísérje a ,,flis” kifejldésnek. Rákóczifalvától—Karcagig fúrásból

nem ismerjük ugyan a krétát, de valószínleg csatlakozik a Karcag melletti tatárülési

fúrások területén megfúrt, kemény homokköves — agyagmárgás „flis” fácies krétához.

Kábán durva, rétegzetlen homokk, kvarc és agyagpala kavicsok képviselik a fels-

krétát. Az említett „flis” kifejldések gyors fácies változásokat tükröz változatos
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partközeli kifejldésnek. A nádudvari flis kifejldés már uralkodóan pelites jelleg (b

agyagmárgából áll, mely szenon emeletbeli globotruncánás mikrofaunát tartalmaz, i

azonban itt is vannak vékonyabb durvaszem homokk és konglomerátum betelepülések.

Hasonló márgás-agyagmárgás-homokköves kifejldés a Debrecen—2. sz. mélyfúrás t

felskrétája is [7 ]. Debrecen és Nádudvar között a Hajdúszoboszló—2. sz. fúrásban ®

feltárt agyagpala, homokk, mészk, mészpala, dolomit konglomerátumának kora f

korhatározó faima hiányában ma is kérdéses. Jelenlegi sföldrajzi ismereteink szerint :

lehet kréta partszegélyi kifejldés. j és meglep az a Bácskából származó legújabb t

fúrási adatunk, amely a délalföldi mezozóos medence déli kristályos partszegélyén els t

ízben talált „flis” fácies szenon márgát (Madaras).

A medencealjzat kifejldését a mellékelt térkép ábrázolja (1. ábra).

2. Medenceüledékek kifejldése

A paleogén és neogén medenceüledékekrl már lényegesen több fúrásadatunk

van. Ezeknek csupán egészen vázlatos ismertetésére törekszem, mert az összes elfordu-

lásoknak puszta felsorolása is hosszadalmas lenne és az irodalomban is számos adat 1

található [1— 12-ig].

Az eocén területi elterjedése lényegileg egyezik az alföldi medence északi

peremének triász területeivel. Az eocén díszkordánsan a triászra települ. Jászberényben

és Sajóhídvégen azonban a triász fölött hiányzik az eocén is. Teljes eocén sorozatot

sehonnan sem ismerünk. Leggyakrabban a felseocén mészkfáciesét találjuk meg
a kiemelt triász rögökön (Budapest környéke. Túra, Mezkeresztes), azonban vannak
adataink az alsó- és középseocén édesvíz kszenes kifejldésének medencebeli meg-
jelenésére is (pl. Bugyi, Városliget, Bükkalja, Demjén stb.).

Az ismert paleogén vonaltól (Bugyi, Gödöll, Tóalmás, Mezkeresztes DXy—ÉK-í
irány) délre, Nádudvaron és Debrecenben találunk agyagos-homokos kzetkifejldés
eocént, ami a kréta,,flisre” települ. Nem lehetetlen tehát, hogy a paleogén vonal, adataink

növekedésével délebbre fog tolódni. Az Alföld déli mezozóos medencéjébl sehonnan

sem ismerünk eocént.

Az oligocén elterjedése csaknem azonos az eocénéval. Legtöbb esetben

az eocénre, ritkán a triászra települ. Változatos kéregmozgásokról tanúskodik az a tény,

hogy csak kevés helyen találjuk meg a teljes oligocén sorozatot. Budapest környékén

Cinkotán—Rákosszentmihályon, kissé távolabb Gödölln és Tóalmáson, ÉK-en Mez-
j

keresztesen hézagtalan kifejldés, azonban itt is csak a mélyebb szerkezeti helyzet

területrészeken. A paleogén vulkanizmus tufanyomait a bugyi fúrások középsoligocén

sorozatában ismertük fel (andezit), valamint Tóalmáson alsóoligocén dácittufa hullásí

nyomokat. Mezkeresztesen a katti és rupéli, Demjénben a rupéli sorozat homokköves

szakaszai olajtárolók.

A miocént változatos kifejldésben, de nem nagy vastagságban ismerjük

az Alföldön. Uralkodóan szárazföldi, vagy egészen partközeli kifejldés. Kifejldés

szerint csoportosítva Krössy L. után megkülönböztethetünk :

a) Alsó (illetleg középs) miocén szárazföldi képzd-
ményeket. Budapest környékén burdigalai kavicsos és vörösagyagos — konglome-

rátumos kifejldéseket, Gödöll, Jászberény, Mezkövesd, Mezkeresztes vidékén vörös-

agvagos kifejldéseket találunk. A kréta „flis” területén Rákóczifalva, Nádudvar,

Debrecen vidékén vannak terrigén képzdmények. A kristályos alapkonglomerátumon

Túrkeve, Karcag—Bucsa, Püspökladány, Bihamagybajom, Krösszegapáti területeken

fordul el. Kérdéses alsó- illetve középsmiocén szárazföldi képzdményeket találunk

a délalföldi medence északi szegélyén Nagykrösön (helvét?), Jászkarajenn, Madarason
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(helvét?) és esetleg Tótkomlóson. Ez utóbbi azonban inkább pannóniai alapkonglome-

rátumnak tekinthet.

b) A helvét-tortónai vulkáni képzdményeket elssorban

tufaszórás jellemzi, de helyenként agglomerátumot és lávás mködést is találunk. A
magyar középhegységi vulkáni sortól délre, azzal kb. párhuzamosan az északi medence-

peremen vastag, dél felé vékonyodó vulkáni képzdményeket találunk. A tufahullás

bizonyítékait az Alföld közepéig, légvonalban mintegy 100— 150 km távolságig meg-
találjuk. Uralkodó a riolittufás kifejldés. Legvastagabb, mintegy 1450 m Nyíregyházán

és Sajóhídvégen, közepes 100—200 m-es vastagságú a Túrától Debrecenig és Szolnoktól

Nádudvarig húzható vonalak által határolt területen [4]. Nyomokban megtaláljuk

a miocén déli partszegélyét alkotó kristályos alaphegység északi oldalán is.

c) A tortónai tengeri képzdmények is mindig tartalmaznak

vulkáni anyagot. A tortónai tengeri képzdmények az északalföldi medencében DNy—
ÉK-i irányban Kiskröstl Szolnokon—Nádudvaron át Krösszegapátiig nyomozhatok,

agyagmárgás, homokos, foraminiferás-mészalgás kzetkifejldésben.

d) A szarmatát nagyon hiányos kifejldésben ismerjük. Sok esetben a kor-

meghatározás kétséges és nehezen választható el az alsópannontól. A szarmatát nagyjából

ugyanazon a területen találjuk, mint a tortónait. Túrkeve

—

Tiszakiirt vonalától délre

teljesen hiányzik a szarmata.

e) A pannóniai üledékek általános elterjedések az Alföldön, csak Budapest

közvetlen környékén hiányzanak. Vastagságuk néhány száz métertl háromezer méterig

változik. Legnagyobb vastagságot a déli mezozóos aljzatú pannóniai medencében ér

el. A fekü és vastagság alapján több medencerészre különíthet. A pannon fácies-vizs-

gálata a szénhidrogénkutatás egyik legfontosabb jövbeli feladata.

3. A nagyalföldi medencék

Az elz vázlatos ismertetésbl is kitnik, hogy ma már módunkban áll bizonyos

földtani egységeket elkülöníteni az Alföld területén. Ez nemcsak rendszerez, tudományos
követelmény, hanem a gyakorlati kolajkutatásnak is fontos kiinduló alapja [5], mert

az olajkutatás nem szorítkozhat csupán arra, hogy megfúrja a geofizikailag kimutatott

szerkezeteket. A szerkezetek között a medencék, illetve medencerészek földtani kifejl-

dése alapján értéksorrendet kell felállítani. Ezt a gyakorlati célt is figyelembe véve, az

olajkutatás szempontjából az alábbi medencerészeket különíthetjük el az Alföldön :

1. Északi paleogén medence, 2. Középs, mezozóos aljzatú neogén medence, 3. Ópaleo-

zóos rögök feletti neogén medence, 4. Déli, mezozóos aljzatú neogén medence és paleo-

zóos déli pereme.

Ez a felsorolás északról délre haladó földrajzi sorrendet jelent. Az egyes területek

leírását e szerint csoportosítom. A medencék olajföldtani értékelését a következ fejezet

tartalmazza.

II. Az újabb kutatások földtani eredményei

1. Északi paleogén medence kutatása

A paleogén medencében eddig három kisebb szénhidrogén-felhalmozódást talál-

tunk. Az rszentmiklósi oligocén földgáztelepet, a mezkeresztesi és demjéni kolaj-

telepeket. A töréses szerkezet és az egyes rögegységek kis mélysége miatt leghatásosabb

kutatási módszernek a szerkezetkutató fúrások bizonyultak. A paleogén medence csak

másodrend jelentség az alföldi kolajkutatásban, mert az oligocén kzetek tárolási
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viszonyai kedveztlenek és a vetkkelsrn harántolt szerkezeteken csak kisebb csapdák-
ff

bán halmozódtak fel szénhidrogének (Mezkeresztes). Hátrányos továbbá olajföldtani s

szempontból az a körülmény, hogy a kis mélység szerkezetek felett vékony a záróréteg D

(Orszentmiklós), a tökéletlen zárás pedig ugyancsak kedveztlen a csapdaképzdés k

szempontjából.

2. ábra. Földtani metszet Tóalmás területérl, (túlmagasítás négyszeres) Magyarázat: 1. kérdéses
korú diabáz és agyagpala, 2. felseocén tufás agyagmárga, 3. lattorfi dácittufás' agyagmárga és konglo-
merátum, 4. rupéli agyagmárga, 5. katti glaukonitos homokk,6. tortónai riolittufa, 7. szarmata

mészk, 8. olajnyom, 9. vet.
Fig. 2. Geologisches Profil aus dér Umgebung von Tóalmás, vierfach überhöht. Erklarung: 1.

Diabas und Tonschiefer, Altersstellung fraglich, 2. Tuffiger Tonmergel, Obereozán, 3. Tonmergel mit
Dazittuff, Konglomerat, Lattorf, 4. Tonmergel, Rupel, 5. Glaukonitführender Sandstein, Chatt, 6. Rhyo-

lithtuff, Törtön, 7. Sarmatkalk, 8. Erdölspuren, 9. Bruchlinie

A paleogén medencében a továbbkutatást Tóalmáson végeztük. A szeiz-

mikus szerkezet felszíne a fúrás alapján szarmata-mészknek bizonyult és alatta még
vastag oligocén rétegeket és eocént fúrtunk át, de az alaphegységet 2667 m-ben sem
értük el. A pannóniai üledékek alatt 1020 m-ben oolitos-foraminiferás szarmata mészkövet

tártunk fel, ami a 2. sz. fúrás felé kissé emelkedik. A tortónai emeletet 180 m vastag

horzsaköves riolittufa képviseli. Az oligocén teljes sorozatban megvan. A katti alemelet

glaukonitos homokkövére a 2. sz. fúrásban mintegy 90 m-es agyagmárgás szakasz települ.

Ezt az oligocén végi—alsó miocén denudáció az 1. sz. fúrás helyén eltávolította (2. ábra).
j)

A rupéli agyagmárga összlet 660 m vastag, azonban a 2. sz. fúrásban jóval vé- I;

konyább és egy vet is keresztezi. A lattorfi alemeletet 2200 m-tl 276 m vastag dácit-
j

tufás homokos agyagmárga képviseli, mely a vetvel elválasztott 2. sz. fúrásban —
elvékonyodva és magasabban — aprószem kvarc és tzk kavicsos konglomerátumba
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megy át. A felseocén tufás agyagmárga 2476 m-tl 2667 m-ig Nummulites incrassatával

szintjelzett. A 2. sz. fúrás lattorfi konglomerátuma alatt vöröstarka, agyagos (meta-

morfizált) kb. 200 m-es összlet, mállott diabáztelér majd agyagpala következik. A kor-

kérdés még tisztázatlan. A metszetbl jól láthatók az oligocén mozgások. Az 1. sz. fúrás-

ban az eocén-oligocén határon gazdaságilag jelentéktelen (néhány liter/nap) olajbeáram-

lást nyertünk nagy mélységbl. Különlegességként kell megemlíteni, hogy a katti és

tortónai rétegek soha nem tapasztalt, 68 g/l igen nagy sótartalmú rétegvizet tárolnak.

A 2. sz. fúrás rétegvizsgálata folyamatban van.

Cinkotán jelenleg gázkutató fúrás mélyül.

2. Középs, mezozóos aljzatú neonén medence kutatása

Jelenlegi ismereteink szerint olajföldtani szempontból ez a legértékesebb medence

az Alföldön. Az utóbbi években feltárt valamennyi szerkezet szénhidrogéneket, illetleg

i\iaauavar
ONu CK
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3. ábra. Földtani metszet Nádudvar területérl. (Túlmagasítás négyszeres) Magyarázat: 1. glo-
botruncánás szenon agyagmárga, 2. trochamminoideszes rétegek (felskréta—paleogén), 3. eocén fo-
raminiferás agyagmárga, 4. piroxén andezit és tufa, 5. tortónai riolittufa, 6. szarmata foraminiferás

márga és agyagmárga, 7. kolaj, 8. földgáz,

Fig. 3. Geologisches Profil aus dér Umgebung von Nádudvar, vierfach überhöht. Erklárung:
1. Tonmergel mit Globotruncanen, Senon, 2. Trochamminoiden-Schichten, Oberkreide-Paláogen,
3. Foraminiferen-Tonmergel, Eozán, 4. Pyroxenandesit und Tuff, 5. Rhyolithtuff, Törtön, 6. Foramini-

ferenmergel und Tonmergel, Sarmat, 7. Erdi, 8. Gas



*

—

44 Földtani Közlöny, LXXXIX. kötet, 1. füzet

széndioxidot tartalmaz, azonban ennek ellenére a kis mennyiség, a felhasználási nehéz-

ségek és a területi szétszórtság miatt nem nagy gazdasági jelentségek. Északkeletrl

délnyugat felé haladva a nádudvari földgáz és kolaj, a kábái földgáz, a tatárülési földgáz,

a rákóczifalvai széndioxidgáz, a szolnoki kolaj, a Szolnok-hajtótanyai földgáz, a törteli

kolaj és kevert széndioxidgáz, a nagykrösi kolaj és széndioxidgáz, valamint a jász-

karajeni széndioxidgáz elfordulások jelzik a kutatás eredményességét.

Nádudvari terület. A fúrási adatok alapján a szeizmikusán kimutatott

szerkezeti forma a miocén felszíne. A terület földtani felépítése meglehetsen bonyolult.

Az alaphegységet felskréta szenon emeletbeli homokos agyagmárga alkotja. A fels-

kréta feküjét 2914 m-ben sem sikerült elérni 1000 m-es harántolt vastagság után sem.

A felskréta-paleogén átmenetet jelz troehamminoideses rétegek mintegy 140 m vastag-

ságúak, majd átjutottunk a globotruneánás szenon agyagmárgába. Uralkodóan pelites

jellege ellenére vékony padokban partközeliségre utaló konglomerátum, helyenként

csillámpala görgetegek települnek közbe. A krétára eocén foraminiferás (Hantkenina,

-A cárina) homokos agyagmárga települ. A felskrétát és eocént érintett paleogén moz-

gásokkal kapcsolatos a piroxénandezit lávaömlés és tufaszórás (3. ábra). Az oligocénben és

az alsómiocénben szárazföldi lepusztulást szenvedett a terület. A tortonban riolittufa

szórás volt és kis mérték tengerrel borítottság. A szarmata csak néhány méteres fora-

miniferás márga és agyagmárga réteggel van képviselve és szinte észrevétlenül megy át

az alsópannonba. Az alsó- és felspannon faunisztikai szétválasztása a szokatlanul kevés

smaradvány miatt nehézkes és inkább csak kzettani alapon lehetséges. Az alsópannon

agyagmárgás-márgás kifejldés, kevés a homokk réteg. Kisebb kiterjedés szénhidrogén

gázos és kevés gázos-olajos lencsét tartalmaz. A magasabb szerkezeti helyzet területeken

a miocén is tárol gázt és kolajat. Egy fúrásban (Xu—6.) a kréta is tartalmaz néhány
ezer m3/nap földgázt. A nagy kiemelkedés területén (andezit felett) a kutatást befejeztük.

Nádudvar községtl ÉK-re azonban még folytatjuk a kutatást, mert az alsópannon

emelkedik és kedvezbbek a homokk kifejldési viszonyok. Ezen a területrészen kevés

olajat és tekintélyesebb mennyiség földgázt találtak legújabb fúrásaink az alsópannon

homokkövekben

.

Kábái terület. A Bihamagybajom és Hajdúszoboszló közötti nagy gravi-

tációs minimum zóna területén Kábánál kisebb záródó szerkezetet mutattak a reflexiós

szeizmikus mérések. Aliként azt a fúrások igazolták, ennek a minimum zónának a terü-

letére Nádudvar fell kréta tengerág nyúlik be a kristályos alaphegység mélyebbre

süllyedt területére. A kábái kréta is ,,flis” kifejldés durva homokk és agyagpala

váltakozó rétegeibl áll. A krétára települ tortónai konglomerátum forró sósvizet

tartalmaz. A litotamniumos-foraminiferás mészmárga, a magasabb pontokon gáz és

olajnvomokat ad. Az alsópannon 600—650 m vastag agyagmárgás-márgás kifejldés

középs, és alsó szakaszán jól elkülönült aprószem meszes homokkrétegek települnek

közbe (6. ábra). Az egyik homokk nagy mennyiség, kiváló minség földgázt és benzint

tartalmaz. Sajnos a legutóbbi fúrások alapján megállapítható, hogy a gázos terület

kiterjedése nem nagy.

Karca g—T atárülési terület. A tiszaörsi nagy gravitációs maximum
déli szárnyán a régi felszíni dlésmérésekkel egyezen egy terasz-szer kiemelkedést

mutattak ki a szeizmikus mérések. A Tatárülés— 1. sz. fúrás a pannóniai üledékek alatt

1628 m-ben miocén konglomerátumba jutott, ahonnan sósvíz beáramlás történt. Az
állami fúrásoktól északabbra mélyült a 2. sz. fúrás, amely a miocén konglomerátumot

magasabban (1578— 1598) találta és elérte a ,,flis” kifejldés finom és durvaszem
homokkbl és kalciteres márgából álló fels kréta sorozatot, amelyben 286 m-t haladt.
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A kréta és miocén nagy mennyiség (napi 1300 in3
)
97 C°-os forró sósvizet (15 g/l) szolgál-

tatott. Az alsópannóniai emelet középs szakaszán lev egyik homokk azonban a sósviz

mellett nagyobb mennyiség földgázt tartalmazott. Ennek alapján tovább folytattuk

az alsópannóniai gázos homokkövek kutatását. Azóta a 4. sz. fúrásban újabb homokk
lencsében is találtunk ipari mennyiség földgázt. A kutatás folyamatban van (4. ábra).
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4. ábra. Földtani metszetek Karcag—Tatárülés területérl. Tálmagasítás négj-szeres. Magyarázat :

1. felskréta, „flis”, 2. miocén konglomerátum, 3. földgáz. — Fig. 4. Geologische Profile aús derUmge-
bung von Karcag—Tatárülés. Yierfach überhöht. Erklárung 1. Flysch, Oberkreide, 2. Konglomerat,

Miozán, 3. Gas

Kisújszállási terület. Kisújszálláson most kezdtük meg a kutatást.

Kisújszállástól É-ra gravitációs minimum zónában szeizmikus kiemelkedést mutattak ki.

Az els fúrás pliocén üledékek alatt 1480 m-ben, makro- és mikrofaunát tartalmazó

változatos kzetkifejldés (márga, mészk, tufás homokk) szarmatát, majd 1550

m-ben tortónai litotamniumos konglomerátumot és riolittufát harántolt. 1730 m-tl
kovásodott andezitbe jutott a fúrás és 1745 m-ben ebben a kzetben állt meg. Fúrás

közben csak igen gyenge szénhidrogén nyomok mutatkoztak.

Rákóczifalvai terület. Szolnok közelében a Tiszántúlon, Rákóczi-

falva és Tiszavárkony közötti gravitációs és szeizmikus maximumon kutattunk. Fúrásaink

magas szerkezeti helyzetben érték el a felskréta szenon emeletbeli „flist” (1485 m).

Kzetkifejldése finomabb és durvábbszem, meredek csúszási felületekkel harántolt,

gyredezett kzetszerkezet, kovás kötanyagú kvarchomokk, kalciteres márgapadokkal

és agyagbetelepülésekkel. Az eddig nagy területen megismert ,,flis” kifejldés tipikus

elfordulását itt találjuk. Korhatározó globotruncánás mikrofaunája az agyagos

betelepülésekbl került el. A homokk ásványos összetétele csakúgy, mint a többi

kréta területen csillámpala és gnejsz lepusztulási terméke. Ezenkívül mindig tartalmaz

vulkáni, elssorban diabáz kzettörmeléket. A ritkán fellelhet apró mészk törmelék

eredetét (triász Pjúra?) megállapítani nem sikerült. A krétára paleogén-alsómiocén terri-

gén vörös agyagos réteg fölött tortónai mikrofaunás, durvaszem homokk és márga
települ, majd alsó- és felspannóniai üledékek. Az alsópannóniai emelet alsó szakaszán

jev homokkrétegek és a tortónai homokk nagy mennyiség, 10—20°
o éghet részt tar-



(

talmazó széndioxidgázt tárol (5. ábra). A kuta-

tást beszüntettük.

Szolnoki terület. Az 1953-ban

mélyült Szolnok— 1. sz. földtani alapfúrás a
kiinduló pontja az eddig már részben ismertetett

és még a továbbiakban ismertetend, középs
mezozóos aljzatú alföldi neogén medence ku-

tatásának. Az Alföld centrális részén, kizárólag

a rétegsor megismerésére mélyült fúrás, azzal

a meglep eredménnyel szolgált, bogy az alsó-

pannóniai homokkövekbl kolajtermelést kap-

tunk. Ez hivta fel a figyelmet arra a nagy-

méret kutatásra, amirl éppen most igyekszem

röviden beszámolni. Szolnokon a rákóczifalvai

felskrétánál átlag 800 m-el mélyebben (2238 m)
diabáztufás és agglomerátumos, durva homok-
köves rétegsorozatot értünk el, melyet a rákóczi-

falvai szenon ,,füssél” azonosan krétának tar-

tunk. Mészmárgás és riolittufás tortónai üle-

dékekre, melyek magas szerkezeti helyzetben

gyorsan kimerül kevés éghet gázt is tartal-

maztak, 650—750 m vastag alsópannóniai

agyagmárgás-homokköves rétegsorozat követ-

kezik. Ennek alsó szakaszán rétegtanilag a

rákóczifalvai széndioxid gázossal egyez szint-

ben vizes kolajat tároló rossz permeabiütású,

aprószem homokk rétegek vannak. Lapos

boltozatban, kzettani csapdákban halmozó-

dott fel a kolaj (5. ábra). A mez termelte-

tése folyik. A körülhatároló tevékenységet a

közelmúltban lényegileg befejeztük.

A Szolnoki területtl Ny—DXy-i irány-

ban Szolnok Hajt-tanyán foly-

tatott kutató tevékenységet az indokolta, hogy

a szeizmikus izohipszákban ezen a területen

,,pihen” mutatkozott. A fúrási adatok szerint

meredek számydlés szerkezet. A legmagasabb

ponton a pannóniai emelet 1925 m-ig tart,

ÉK felé 1 km-re már 260 m-el mélyebb. Az
alsópannon kiékeld homokk rétegei olaj-

nyomokat és mvelésre érdemes, de kis mennyi-

ség éghet földgázt tartalmaznak. A miocén

tetején kérdéses szarmata korú mészmárga,

márga, majd tortónai mikrofaunás riolittufa és

agyagmárga váltakozásából álló rétegsorozat

következik. A miocén összvastagsága 170 m.

A krétát ,,füs” kifejldés durvaszem homokk
alkotja (5. ábra). A fúrási tevékenységet be-

szüntettük, mert a kutatás nem gazdaságos.
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Törteli terület. A Törtei—Nagykrös közötti gravitációs maximum keleti

oldalán a szeizmikus mérések kisebb mellékszerkezetet mutattak ki. Az els fúrás olajat

talált, azóta már számos kutatófúrás mélyült. Az alaphegység a rákóczifalvaival azonos

kifejldés és hasonlóan magas szerkezeti helyzet kréta ,,flis”. A miocén a kréta keleti

és délkeleti oldalán bentonitosodott riolittufás homokk, É és ÉXy-i oldalán konglome-

rátumos-litotamniumos mészk. A tetrészen a miocén hiányzik. Az alsó-felspannóniai

határon laza agyagos homokban kis kolajcsapda alakult ki. A kolajjal együtt kevert

széndioxid gáz fordul el, változó éghet tartalommal. Az alsópannonban csak igen rossz

permeabilitású homokkövek és homokos agyagmárgák vannak. Sok problémát okozott

az, hogy olajnyomok csaknem minden fúrásban mutatkoztak, mre érdemes mennyi-

ségben azonban csak néhány fúrás területén. A kolaj termeltetése megindult és még
néhány termelésre szánt fúrást fogunk lemélyíteni. Törtei környékén folytatjuk a kutatást.

A Tö—9. sz. fúrás mélyebb szerkezeti helyzetben a pannon alatt (1676 m) bizonytalan

korú fillit-szer kzet feldolgozott anyagába ért. A kzetanyag kvarcitból, fillitbl és

dolomitból álló breccsa. Faunát nem tartalmaz. Valószínsíthet, hogy a kréta „flis”

durvatörmelékes szakasza és nem paleozoikum. Ez a fúrás egy alsópannóniai homokkben
kevert széndioxid gázt tartalmaz, kevés éghet tartalommal. Nagykrös felé a gravitációs

maximum tetejére telepített fiírás (Tö— 11.) 1396 m-ben metamorfizált agyagpala és

kovás homokk összletbe jutott a pannóniai üledékek alatt. Kora felteheten kréta.

Mindkét fúrás arra utal, hogy a Nagykrös felé es területen ers tektonikai mozgások
érték az alaphegységet (5. ábra).

Nagykrösi terület. Eötvös Loránd mérései alapján már 191 l-ben

arra a következtetésre jutott, hogy Nagykrösön a mélybeli rétegek igen változatos

szerkezeti alakulásúak. Mai geofizikai adataink is ezt mutatják. Mélyfúrási adataink

igazolták Eötvös szavait, mert Nagykrösön alig van két olyan fúrás, amelynek

rétegsora egyez volna. A Nagykrös— 1 . sz. fúrás pannon üledékek alatt 906 m-ben
durvaszem kavicsos, tufás homokkbe ért. A kavicsok anyaga : mandulaköves diabáz,

különböz szín mészkövek (szürke, fehér, vörös). 994 m-ben sötétszürke breccsás mész-

követ ütött meg. Infusoriák (Permodiscus, Calpionella) mezozóos korúnak jelzik. A 2. sz.

fúrás egy szeizmikus kis maximumra települt, mely az 1. sz. fúrás területétl 4,5 km-re
I van. Ez a fúrás 1027 m-ben miliolinás szarmata mészkbe, illetleg mészhomokkbe,

1048 m-ben tortónai mészk konglomerátumba jutott és ebben 1066,5 m-ben széndioxidos

gázkitörés miatt megállt. A 3. sz. fúrás a szarmatát 1131 m-ben, a tortónai konglomerá-

tumot és mészkövet 1143 m-ben érte el. Ezek az olajtároló rétegek. A tortónai alatt

gnejszanyagú terresztrikus vörös agyagos arkóza-konglomerátumban haladt a fúrás

1 187—1300 m-es talpmélységig. A 4. sz. fúrás a pannon alatt a szarmata és törtön hiányá-

val 1 054 m-tl ismét vörös agyagos konglomerátumban haladt 330 m-es feltnen nagy
vastagságban, majd 1387 m-ben kataklázos metamorfózist szenvedett üledékes kvarcit-

ba jutott. A kvarcitban 35 m-t fúrtunk. Az 5. sz. fúrásban a pannon alatt a szarmata

hiányával tortónai durva mészkbreccsa, majd az 1 . sz. fúrásban feltárt mezozóos

mészk következett 1096 m-ben. A 4. és 5-ös számú, st valószínleg a 3. sz. fúrás alsó

pannóniai kiékeld homokkövei is széndioxidgázt tartók. Ugyancsak széndioxidgázos

az 5. sz. fúrás tortónai rétegsora és a triász mészk breccsásodott tetzónája is. A 6. sz.

fúrásban 1269 m-ben a pannon alatt közvetlenül breccsás kvarcitpala, elváltozott

ortognejsz vagy gránit dörzsbreccsás kifejldése következik (5. ábra).

Úgy a korkérdések, mint a szerkezeti viszonyok egyelre eléggé tisztázatlanok.

A kutatást tovább folytatjuk.

A Rákóczifalva—Szolnok—Törtei—Nagykrös területén áthaladó földtani met-

szetet az 5. ábra mutatja.
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Jászkarajeni terület. Törtei és Rákóczifalva között Jászkarajennél
azonos helyen jelentkez gravitációs és mágneses maximum K-i szárnyán a reflexiós

szeizmika kisebb záródó szerkezetet jelzett. Az els fúrásban az alsópannon feküjében

1433— 1501 m között vegyes összetétel miocén breccsa és homokk van, sok rossz

megtartású szerves maradvánnyal. A töredékekbl megitélheten tortónai korú. A breccsa

vörösbarna kalciteres krinoideás mészkgörgetegeket és ofitos szövet diabáz kzet-

törmeléket tartalmaz. Kötanyaga vörös agyag. 1501 m-tl kalcitosodott bázisos diabáz-

ban fúrtunk 1560 m-es talpmélységig. Az alsópannon legalján jelentkez homokos rnész-

márga kevert széndioxidgázt tárol. A 2. sz. fúrásban a diabázt 54 m-el magasabban
találtuk meg. Tetején a miocén jelenléte bizonytalan és az 1. sz. fúrásban széndioxid

gázos alsópannon homokos mészmárga magasabb szerkezeti helyzete ellenére csak szén-

dioxidgázos sósvizet tartalmaz. A területen a kutatást beszüntettük.

3. Ópaleozóos aljzatú neogén medence kutatása

A további olajkutatás szempontjából ez a legkevésbé értékes medencéje az Alföld-

nek. A kristályospala alaphegység feletti neogén üledékek az olajkeletkezés számára

kedveztlenül vékonyak, az alaphegységbl pedig nem várható eredmény. Ezért csak

egyes mélyebbre süllyedt rögterületeken érdemes kutatni. A kristályos alaphegység

felett két kisebb mez, a bihamagybajomi alapkonglomerátumból kolajat és földgázt

termel, valamint a krösszegapátii miocén konglomerátumban széndioxidos metángázt

és kondenzátumot tároló csapda ismeretes.

Fúrta — zsákai terület. A krösszegapátii gravitációs maximum mélybe

-

süllyed nyugati szárnyán Fúrta és Zsáka községek közelében a szeizmikus mérések

jelents kiemelkedést jeleztek. Az els fúrás igen vastag pannóniai üledékeket harántolt,

1260 m-ben még csak alsópannont ért el. Az alsópannóniai 974 m vastag egyhangú

agyagmárga alatt 2234 m-ben tufacsíkos miocén konglomerátumot ütött meg. Magas-

nyomású, de kis mennyiség éghet gázbelépés miatt csak 2243 m-ig sikerült tovább-

fúmi. A 2. sz. fúrás mélyebb szerkezeti helyzetben van és az alsópannon alján, szárnyról

beékeld, fúrás közben gázosnak mutatkozó homokk rétegeket fúrt át (2175—2200 m).

2310 m-ben 26 m vastag mészmárgás-homokköves szarmatát, majd 2336 m-ben kavicsos.

6. ábra. Földtani metszet Karcag—Bucsa—Püspökladány—Kaba területérl. (Négyszer túlmagasitva)-
Magyarázat: 1. Ópaleozóos csillámpala, 2. felskréta ,,flis”, 3. miocén változatos kifejldésben
(lásd szövegben), 4. olaj- nyom, 5. földgáz. — Fig. 0. Geologisches Profil durch Karcag—Bucsa—
Püspökladány—Kaba, jvierfach überhöht. Erklárung: 1. Altpaláozoischer Glimmerschiefer, 2.

Oberkreide-,,Flysch", 3. Miozan in raannigfaltiger
.
Entwicklung, s. Text, 4. Ölspuren, 5. Gas
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homokos tortónai tufát karántolt, amibl újabb gázbelépés mutatkozott. Jelenleg 2381 m
1 a fúrás mélysége. A folyamatban lev 3. sz. fúrás eddig legmagasabban 2184 m-ben

érte el a miocént, mely homokos, meszes tufa, mészmárga és litotamniumos konglomerá-

tum váltakozó rétegsorából áll. Aprószem kristályospala-konglomerátum a 2216—2223

m-es lyukszakaszon van. A kristályospala (kloritos csillámpala?) mállott felszínében

2232 m-ig haladt a fúrás. A furtai kutatás további sorsát, gazdaságosságát a próba-

termeltetés folyamán végzett gázmennyiség-mérések fogják eldönteni.

Püspökladányi terület. A Püspökladány—bárándi szerkezeten le-

mélyített 1. sz. fúrás alsópannóniai üledékek alatt 1946 m-ben tufás, konglomerátumos

homokkbe fúrt bele. A konglomerátum kvarcit és csillámpala kavicsokból, valamint

tortónai mikrofaunát tartalmazó homokos kötanyagból áll. A fúrás mszaki baleset

következtében a rétegtartalomra vonatkozó megbízható adatokat nem szolgáltatott.

A 2. sz. fúrás magasabb szerkezeti helyzetben 1930 m-ben homokköves miocénbe ért

és 9 m továbbfúrás után elérte az ópaleozóos muszkovitos csillámpalát. A miocénbl
széndioxidgáztermelést kaptunk. A terület továbbkutatását beszüntettük (6. ábra).

Karca g— bucsai terület. A Karcag várostól délre kimutatott szeiz-

mikus szerkezeten lemélyített fúrás pannóniai üledékek alatt 1872 m-ben bizonytalan

szarmata, 1 887 m-ben homokos márgából, litotamniumos mészkbl és vulkáni agglomerá-

tumból felépített tortónai rétegeket fúrt át, majd alsómiocén szárazföldi vörös agyagos

konglomerátumba jutott. A fúrás ebben állt meg 1958 m-ben. Szénhidrogén termelés

szempontjából a kút meddnek bizonyult. A karcagi állami fúrásokból ismert felsö-

pannóniai éghet gázos melegvíz termelésre képeztük ki a kutat.

A Karcag—Bucsa—Püspökladány—Kaba közötti földtani metszetet a 6. ábra

mutatja.

4. Déli mezozóos aljzatú neogén medence kutatása

Az északi mezozóos medencéhez hasonlóan elsrend kutatási területnek kell

értékelnünk. Egyelre még geofizikai elkutatások szükségesek ahhoz, hogy értékének

megfelelen intenzívebb fúrási tevékenységet végezhessünk. Egyelre csak a nagy vas-

tagságú neogén üledékeket rejt kiskunsági depresszió déli peremén, Tompa-Madaras
vidékén szerkezetkutatás. Tótkomlóson körülhatároló és kutató tevékenység folyik.

Tótkomlósi terület. A kutatás története 1 8 évre nyúlik vissza. 1 940

—

1 953-ig a legkülönbözbb geofizikai szakcsoportok csaknem minden geofizikai módszerrel

végeztek méréseket. 1942—43-ban 6 fúrást mélyített a MANÁT. 1951-ben a MASZOLAJ
mélyített még két fúrást. Folyamatos fúrási tevékenység csak 1956 óta folyik. A kutatá-

sok megszakításának oka a geofizikai adatok bizonytalanságában és abban a mszaki
nehézségekkel járó, de eredményesség szempontjából biztató körülményben rejlik, hogy
a fúrások egy része vad gázkitörések következtében megsemmisült. 1956-ban a 9. sz.

fúrásnál sikerült els ízben helyes mszaki kiképzéssel megállapítani azt, hogy a metán-

gáz az alsópannóniai homokkövekbl származik és ezek béléscsvel való biztosítása

után az olajra és széndioxidos gázra reményteljes, iszapveszteséges alapkonglomerátum

káros mszaki következmények nélkül megfúrható. A terület földtani felépítését jelle-

mezve a következket mondhatjuk : keletrl nyugat felé haladva a paleozóos-mezozóos

partszegély billent, lépcss vetdésekkel a medence belseje felé leszakad. A romániai

Zádorlakon fúrással feltárt paleozoikum a határon innen Battonyán át (mágneses mérés-

sel valószínsítve) süllyed mélybe Tótkomlós felé. A legkeletibb tótkomlósi fúrás kér-

déses perm korú kvarcit alaphegységet ért el. Erre települten alsótriász-ladini agyagpala

4 Földtani Közlöny
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(Daonella), majd vetdéssel lebillent triász mészk és dolomit következik. Az árkos
vagy billent ellentett vet mentén a lepusztítástól megóvott krinoideás-rhvnchonellás

jura mészk foszlány maradt meg (7. ábra). A következ rög mikrokristályos triász

mészk bércet alkotva nyugat felé dl. A paleogén mozgások ideje alatt, valamint a
neogén elején nagymérv szárazföldi lepusztítás tarolta le a mezozóos felszínt, és a mélyeb-
ben fekv területrészeken mészk-dolomit breccsás és konglomerátumos üledékeket
hagyott (7. ábra). A pannon transzgresszió mészmárga képzdéssel indul, ami a fúrások-

Atuy 4 17 9 11

’ <EZ3 s/ «/
7. ábra. Földtani metszet Tótkomlós területérl. (Négyszeres túlmagasítás). Magyarázat: 1. kér
déses korú kvarcit, 2. triász agyagpala, mészk és dolomit, 3. krinoideás jóra mészk, 4. mészk-
dolomit breccsia (miocén?), 5. földgáz, 6. vet — Fig. 7. Geologisches Profil durch die Umgebung
von Tótkomlós, vierfach überhöht. Erklárung: 1. Quarzit fraglichen permischen Alters, 2. Ton-
schiefer,J Kaik, Dolomit, Trias, 3. Krinoidenkalk, Jura, 4. Kalk-Dolomitbrekzie (Miozan?), 5. Gas,

6. Bruchlinie

nál vésztjósló eljelzje az iszapveszteségnek. Az alsópannon 400—500 m vastag. Középs
és alsó szakaszán tartalmazza a földgáztároló homokk rétegeket kb. 1420— 1460 m
között. A felspannóniai határ 1100—1200 m-ben van. Újabban a felspannóniai réte-

gekbl is kaptunk tekintélyes mennyiség metángázt. Sajnos az 1. sz. fúrásból kitört

olajat mindmáig nem sikerült megtalálni és az iszapveszteséges zónából csak olajmentes

széndioxidos metángázt, mélyebb helyzetben pedig 90 C° hmérsékletet meghaladó,

néha gzállapotú sósvizet nyertünk. A terület környékének további kutatása Tótkomlós

községtl DNy-ra már folyik és rövidesen megindul Pusztaföldváron is.
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Neue geologische Ergebnisse dér Erdölforschung in dér Grossen Ungarischen Tiefebene

I,. VÖIíGYI

Dér Aufsatz besprieht die geologisclien Ergebnisse dér Erdölforschung in den
Jahren 1956—57 und im ersten Haíbjahr 1958. Das erste Kapitel gibt anhand aller bis-

herigen Tiefbohrungen ein zusammenfassendes Bild über die Tiefengeologie dér Unga-
rischen Tiefebene. Die Bildungen des Beckenuntergrundes werden in chronologischer
Reihenfolge besprochen.

In dér Mitte des Gebietes östlich von dér Theiss streicht eine altpaláozoische
Kristallinschwelle von Amphibolit, Glininierschiefer und Gneiss O-—W-lich und zieht

von dér rutnánischen Grenze (Kismarja) bis in die Mitte dér Tiefebene (Túrkeve). Diese
Sehwelle ragt mit ihren steilgestellten Bruehschollen scharf aus dér Umgebung hervor.
Jungpaláozoische Bildungen können im Norden bei Hajdúszoboszló und im Süden bei
Tótkomlós vermutét werden. Die mesozoischen Gesteine sind nördlich und südlich von
dér Kristallinschwelle in grosser Verbreitung bekarmt. Am Nordrand dér Tiefebene zieht

ein eingesunkener Schollenzug triassischer Gesteine von Budapest in nordöstlicher Rieh-
tung bis Jászberény hin. Im Vorland des Bükkgebirges sind in dér Umgebung Demjén

—

Ernd—Mezkeresztes Triasbildungen erbohrt worden. Die mesozoische Kalkseholle bei
Nagykrös — zwischen Donau und Theiss — ist vermutlich triassisch. Im Süden dér
Tiefebene kommt die Trias bei Tompa und bei Tótkomlós vor. Jura ist nur aus dem süd-
lichen Beckenteil bekannt, u. zw. mit máchtigem Lias und Dogger bei Kiskrös, mit
Inas bei Nagyszénás und Madaras. Bei Tótkomlós ist auf triassischer Unterlage ein
denudierter Rest des Jura vorgefunden worden.

Eine senonische , ,Flysch’'-Entwicklung dér Oberkreide reicht, im Süden von
Budapest, bei Bugyi beginnend, bis zu dér Tinié Szolnok—Debrecen. Nach den neuesten
Bohrungsdaten findet sich auch im Südrn um Madaras eine kretazische Flyschent-
wicklung.

Die Sedimente dér Beckenfüllung sind schon viel eingehender bekannt. Die Ver-
breitung dér Paláogenablagerungen stimmt im wesentlichen mit dem des Triaszuges im
Norden dér Tiefebene überein. Ein lückenhaftes Eozán liegt hier diskordant über Trias.

Ein gleichfalls lückenhaftes Oligozán liegt meistens über Eozán, transgrediert jedoch
stellenweise über Trias. Das Paláogen weist eine Bruchstruktur auf. Das Miozán ist

bnt und von geringer Máchtigkeit. Wir unterscheiden a) unter- bis mittelmiozáne
terrestrisehe Bildungen allgemeiner Verbreitung, b

)

helvet-tortonische Vulkanite grosser
Máchtigkeit im Norden die mit abnehmender Máchtigkeit bis Szolnok hinabziehen,
c) marines Törtön im Norden, d) lückenhaftes marines Sarmat, das südlich dér Linie
Túrkeve—Tiszakürt vollkommen fehlt. Die pannonischen Ablagerungen habén eine all-

gemeine Verbreitung, ihre grösste Máchtigkeit betrágt 3000 m.
Das zweite Kapitel záhlt die vöm Gesichtspunkte dér Erdölforschung aus in

Betracht kommenden Beckenteile dér Ungarischen Tiefebene auf. Diese sind
1 . das nördliche Paláogenbecken,
2. das mittlere Neogenbecken mit mesozoischer Unterlage,
3. das Neogenbecken über dér altpaláozoischen Sehwelle,
4. das südliche Neogenbecken mit mesozoischer und— im Süden— paláozöischer

Unterlage.
Zr Zeit sind in jedem dér genannten Becken Forschungen im Gangé. Das nörd-

liche Paláogenbecken ist nur von zweitrangiger Bedeutung, da es hier ungünstige Poro-
sitáts- und Penneabilitátsverháltnisse in den oligozánen Ablagerungen gibt, und die

vielen Brüche nur die Entwicklung engbegrenzter Felder gestattet habén, wie die Öl-
felder von Mezkeresztes und Demjén und das Gasfeld von rszentmiklós. Schürfungen
bei Cinkota und Tótalmás sind im Gangé.

Nach unseren bisherigen Kenntnissen ist in ölgeologischer Hinsicht das mittlere
Neogenbecken mit mesozoischer Untenage am háufigsten. Als Erfolge dér bisherigen
Schürfungen können, von Nordost nach Südwest vorschreitend, die folgenden Funde
verzeichnet werden : Erdi und Gas bei Nádudvar, Gas bei Tatárülés in dér Umgebung

4*
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von Karcag, Gas bei Kaba, Kohlensáure bei Rákóczifalva, Erdi bei Szolnok
;
und

Gas bei Hajtótanya, Erdi und gemisehte Kohlénwasserstoff-Kohlensáuregase bei
Törtei

;
Erdi und Kohlensáure bei Nagykrös, sowie die Kohlensáure von Jász-

karajen. Diese Fundstellen sind jedoch so weit zersprengt, habén so kleine Keserven
und bieten derartige Probleme dér Nutzbarmachung, dass sie wirtschaftlich von ziemlich
kleiner Bedeutung sind. Das Neogenbecken über Altpaláozoikum ist am wenigsten
erdölhöffig. lm Miozán geringer Máchtigkeit über das Grundgebirge befinden sieh die
Öl- und Gasfelder von Bihamagybajom und das kleine, Kohlensáure, Methan und
Kondensateführende Féld von Körösszegapáti. Weitere Yorkomrnen befinden sich bei

Püspökladány (Kohlensáure) und Fúrta (brennbare Gase). Dér vierte Beekenteil steht
momentán unter eingehender Untersuchung. Betreffs dér Forschungstátigkeit dér
Zukunft hat das südliche Neogenbecken mit mesozoischer Unterlage die grössten
Perspektiven. Die Hoffnungen dér Weiterforschung beruhen teils auf dem momentán
unter Weiterentwicklung befindlichen Gasfeld von Tótkomlós, auf den Erdölspuren von
Kiskrös, den Gasspuren von Nagyszénás und teils auf dem Umstand, das in diesem
Becken die Máchtigkeit dér Neogenablagerungen an die 2—3000 m erreicht.



AZ „ALFÖLDI” LÖSZ SZEREPE A SZIKES TALAJKÉPZDÉSBEN

SZÉKYNÉ dr. FUX VILMA kandidátus — SZEPESI KÁROLY*
Közremködtek : Rohrsetzer Sándor— H o r k a y Ferenc.

Összefoglalás: A magyar talajtani irodalomban már több geológus rámutatott a löszös alapkzet
földtani helyzete és a szolonyec típusú szikesedés szoros összefüggésére. Nem volt azonban tisztázott
a folyamat, amely a szükséges földtani adottságok mellett (finom eloszlású 0aCO 3-t tartalmazó löszös alta-
laj, vízzáró réteg nem túlságosan mélyen a CaC0 3-as rétég alsó határfelülete alatt, tartós vízborítás)
szikesedéshez vezet. Szerzk szolonyec típusú hortobágyi szikes talajszelvény ásványtani, morfológiai,
fiziko-kémiai és kolloidkémiai vizsgálata alapján tisztázták ezt az összefüggést.

A talajminták kristályos elegyrészként illit—montmorillonitot, kvarcot, kisebb mennyiségben
muszkovitot, kalcitot, földpátot és különösen a 0,5 ;x-nál kisebb szemnagyságban jelents menn3’iség
amorf SiO.-t; alumínium- és vasoxi-hidroxidot tartalmaznak.

Taíajképz kzet az „alföldi” lösz. A szikes talajkeletkezés szempontjából az alföldi (agyagos)
lösznek különösen a vízbl kicsapódott, finom eloszlású CaC0 3-ja igen jelents. A vizsgálat szerint ez a
finom eloszlású Ca0O 3 (precipitátum) vízzel Ca(OH),-re bomlik és ez a kalciumhidroxid a kristályos
szilikátok feltáródását nagymértékben meggyorsítja. A földpát, muszkovit feltárásából származnak az
illit, montmorillonit. amorf anyagok és szervetlen elektrolitok.

A szikesedést, illetve kedveztlen talaj szerkezetet elssorban nem nátrium vagy más vízben oldható
sók akkumulációja idézi el a hortobágyi löszös altalajú talajokban, hanem a nagy mennyiség amorf
anyag, amelyet a Ca(OH), termel a kristályos talaj szilikátokból. Az amorf anyagoknak szerkezetüknél
fogva humuszanyag megköt és humuszképzö sajátsága rosszabb, míg elektrolitmegköt-képességük
jobb, mint az agyagásványoké

.

A szolon3’ec típusú szikes tehát nem fogható fel mint egyszer kristályos agyagásvány-elektrolit-
vízrendszer. Ezért nem is érvém-esek rá az ilyen rendszerek jellemz törvényei.

Fentiek alapján a hasonló földtani felépítés agyagos löszös altalajú szolon3Tec talajoknál az
árasztásos öntözés, illetve minden oK-an létesítmény, amely a talajszintet emeli, nem hogy csökkentené,
de fokozza a szikesedési folyamatot.

A magyar szikesekkel és általában a szikesedés kérdésével hatalmas magyar és

külföldi talajtani irodalom foglalkozik. Xem volt szándékunk ennek részletes áttanul-

mányozása, st az volt a véleményünk, hogy minden befolyástól mentesen megfigyelé-

seink és vizsgálataink adataiból kiindulva próbáljuk megoldani a folyamat lényegét.

Véleményünk szerint a szikesedés folyamatát elször a talajképz alapkzet
földtani helyzete, ásványtani és morfológiai felépítése, másodszor pedig az alapkzet

és az altalaj kölcsönhatásából származó fiziko-kémiai, kolloid-kémiai és biológiai reakciók

határozzák meg.

Ezért kívántuk a kérdést együttesen, földtan-kzettani és kolloid-kémiai szem-

szögbl megközelíteni. Vizsgálataink eredményeként jutottunk el annak felismeréséhez,

hogy „az alföldi” lösznek a szolonyec típusú szikesedésben igen fontos szerepe van.

Ekkor néztük át a szikesedésre vonatkozó földtani, talajtani irodalmat és meg-

állapítottuk, hogy a löszös alapkzet és a szikesedés szoros összefüggésére már többen

(K r e y b i g, Endrédy [5], de fleg a geológusok Siimeghy [11], Scherf [12])

igen helyesen rámutattak. Xem volt azonban ismert a szikesedés f oka, melyrl kiderült,

hogy nemcsak a szikesek képzésében fontos és jelents, hanem az üledékes kzetképz-
dés egyik általános érvény és elterjedés folyamata.

Munkánknál egy hortobágyi szolonyec típusú szikes talajszelvénybl indultunk

ki (1. ábra) :

Eladták a Földtani Társulat szegedi vándorú-ülésén 1958. június 23-án.
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A
l szint :

A
2
szint :

B, szint :

B, szint :

C szint :

0—2 cm. Szürkésfehér kéreg, mely
helyenként porszer, illetve leme- "

zesen összeáll.

2—35 cm. Sötétszürke agyag, amely si

20 cm-tl már átmeneti jelleg.

35—65 cm. Agyagos vályog, szürke, 51

tömött, rögös oszlopos szerkezettel, k

Borsó nagyságú, - vasas konkréció- l<

kát tartalmaz. Sósavval pezseg. k

65—105 cm. Szürkéssárga, tömött,

rögös, agyagos vályog. Borsó nagy- 1

ságú vasas és inészkonkréciókat

tartalmaz. Sósavval ersen pezseg.

105— 115 cm. Bamássárga, szer-

kezet nélküli, tömött agyagos lösz,

mészkonkréciókat bven tartalmaz.

Sósavval ersen pezseg.

7. ábra. A vizsgált szolonyec szikes talajszel-

vénye. Magyarázat: 1. szürkésfehér
kovasavas kéreg, 2. szürke agyag, 3. rögös,
oszlopos agyagos vályog, 4. rögös, agyagos
vályog, 5. agyagos lösz — Fig. /.Profil eines
Alk’alibodens von Solonetztyp, Hortobágy,
Grosse Ungarische Tiefebene. Erklárung:
1 . Grauweisse Kruste mit viel Kieselsáure,
2. Grauer L,ehm, 3. Blockiger, lehmigerTegel,
mit Kolumnarstruktur, 4. Blockiger, lehmiger

Tegel, 5. Lehmiger köss

Vizsgált talaj a szokásos talajtani osztályozás szerint a „kilúgzott szike-
sek” közé tartozik. Véleményünk szerint azonban ez az elnevezés nem helyes, mert

a hortobágyi szikes talajok keletkezésénél nem kilúgzási folyamatok játszottak

szerepet. A felszínen (0—2 cm) észlelt szürkésfehér bevonat (amorf Si02 ) kezdet

szologyosodásra utal.

Ásvány-kzettani vizsgálatok

A talajszelvény mintáin a következ részletes ásvány-kzettani, fiziko-

kémiai, kolloid-kémiai vizsgálatokat végeztük.

I—II. táblázat

A talajszintek
mélysége

cm

A talaj 5% -os vizes
szuszpenzióinak pH

értéke

C0 2%-os
mennyi-

sége

Szemnagyság

H 1
h után ps48hután

> 20,0 fi

%
20,0—2,0 /x

%
2,0—0,5 \l

%
< 0,5 fi

%

0— 2
2— 35

6,8
7,7

6,8
7,6

—
27,0 27,0 8,6 36,6

35— 65 8,2 9,8 2,49 34,6 31,2 10,0 24,0
65—105 9,0 10,05 3,80 34,8 35,8 9,0 20,0
105—115 9,0 10,05 2,60
115—145 8,85 9,95 2,10

A pH értékek alapján az egész talajszelvén}' — kivéve a 0—2 cm-t — ersen
lúgos kémhatású. A C02

-tartalom a maximumot a 65— 105 cm közötti talajszintben éri el-
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A 65—105 cm közötti talajminta szemnagysági összetétele már közel áll a

Sü meg hy J. által „alföldi” lösznek nevezett kzet összetételéhez. Az „alföldi”

lösz a Hortobágy legelterjedtebb talajképz kzete. Ezen a helyen az elnevezés jogosult-

ságára, vagy a különféle löszfajták jellemzésére, osztályozására nem kívánunk kitérni.

Utalva Ven dl A.—Takáts T.—Földvári A. [16], Sümeghy J [11],

Miháltz I. [8], Mihály iné Lányi I. [7], Kriván P. [6] idevonatkozó

közléseire, csak annyit jegyzünk meg, hogy az „alföldi” lösz, mely egyszeren agyagos

lösznek nevezhet, a valódi lösztl szemnagysági összetételben és jellegben is lényegesen

különbözik. Szemcseeloszlása finomabb, kialakulásában a víznek is fontos szerepe volt.

A hortobágyi „alföldi” lösz általában agyagos, homokos agyagos, vagy agyagos

homokos fekvre települ.

s = sok
gy = gyakori
k = kevés

A hortobágyi szikes talajok ásványtani összetételére pontos adatközlések nincse-

nek. 1945-ben Sarkadi J. és Stegena L. a Duna—Tisza közi szikesek [10],

Nagy E. a Mezcsát, Meztúr környéki szikesek agyagásvány összetételére [9] közöl-

tek adatokat. Összefoglaló közlések legújabban Di Gléria és Stef anovits P.

munkáiból ismertek [2, 13]. Vizsgálatainknál 3 talajszint (A, Bx, B 2 )
részletes ásványtani

összetételét vizsgáltuk meg mikroszkópos, DTA, röntgen vizsgálatokkal és kémiai

elemzésekkel.

Vizsgálati eredményeinket a III. táblázat tünteti fel.

A 100 p-nál nagyobb szemnagyság egyes talajszintekben legtöbbször még az

1 %-ot sem éri el. Egy-két nagyobb kvarcszemcsétl eltekintve, a 100 ju-os szemnagyságot
csak a limonitos borsók és mészkonkréciók múlják felül.

A 100—20 p közötti szemnagyság leggyakoribb ásványa a kvarc. Mennyi-
sége 70—80%. A kvarc legtöbbször víztiszta, lekerekített, metamorf eredet. Zárvány-

mentes vagy orientált opak zárványokat tartalmaz. Sok esetben hullámos kioltású.

Gyakran karcolt felület. Magmás eredet kvarc csak kevés található. Az egyes talaj

-

szintekbl vett minták DTA görbéjén (2. ábra) jellegzetes csúcsot ad.
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A muszkovit állandó jellegzetes elegyrész.

Plagioklász mikroszkóposán kimutatható, jelents mennyiségben a 0—25

em-ig terjed talajszint 100—20 /i-os frakciójában jelentkezik. Mennyisége a talajszel-

vényen lefelé haladva átmenetileg csökken, majd a löszös szint felé ismét növekszik.

Agyagásvánnyá alakulása gyakran jól megfigyelhet.

A limonit a kvarc mellett a 0—35 cm-ig terjed talajszintet kivéve, a 100—20

/4-os frakció leggyakoribb ásványa.

A kalcit a fels talajszintekben mikroszkóposán nem volt kimutatható, de

a 65—105 cm közötti talajszint 20 /u -nál nagyobb szemcséj frakcióiban mintegy 10— 15

65- 105 cm

8. É. 200 mg.

ÍOÖ 20Ö 3ÖÖ töö 5ÖÖ 6QÖ 70Ö 8ÖÖ 9ÖÖ 1000°

2. ábra. A különböz mélységbl vett eredeti talajminták termikus görbéi — Fig. 2. DTA-Kurven dér
imbehandelten Bodenproben aus verschiedenen Tiefen

százalékos mennyiségben jelenik meg. 105 cm alatt a mennyisége, szoros kapcsolatban

a löszös altalajjal, tovább növekszik. A kalcit a talajmintákban kétféle formában jelent-

kezik : 1 . 20 /t-nál nagyobb szemekben mint a lösz fontos törmelékes elegyrésze,

2. elbbiek feloldódásából, illetleg újra kicsapódásából képzd löszbabák 10 fi-os

és annál kisebb szemcséiben, ill. a talajszintekben állandóan képzd finom elosz-

lású (porszer bevonat), CaC0 3 preeipitátum formájában.

Ez az utóbbi nagy diszperzitásfokú CaC03 a szikesedési folyamatok megindítása

szempontjából különösen jelents.

Fontos támpontot adnak a talaj keletkezéséhez az igen kis mennyiségben jelenlev

nehézásványok. Legnagyobb változatosságban a 0—35 cm-es talajszintben szerepeltek.

Egyesek pl. zöldamfiból, hipersztén az alsó talajszintek 100—20 fi -os frakciójában nem
is voltak mikroszkóposán kimutathatók.
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A talajsajátságok szempontjából a legjelentsebb a 0—5 //-nál kisebb szem-

nagyság. E frakció DTA-görbéje (3. ábra) egyik agyagásványra sem kifejezetten jelleg-

zetes (200—500 C° között a teljesen el nem távolított huminsavak jelentkeznek). Az 500

—

600 C° közötti endoterm hajlat kisebb mennyiség illitet, a 800 C°-nál jelentkez csúcs

a harmadik görbén peptizáló szódától származik. A montmoriHonit a DTA-görbén alig

mutatkozott, de a röntgenfelvétel vonalai utaltak jelenlétére. Utóbbi rossz kimutatható-

ságának oka, hogy speciális, illitbl képzdött montmorillonit. Kaolinit csoportbeli ás-

vány még nyomokban sincs a hortobágyi szikes talajokban és az „alföldi” löszben. Az
500—600 C° közötti gyenge illit hajlat sincsen arányban a 100—200 C° között jelentkez

nagy csúccsal. Utóbbi mindhárom görbén uralkodólag amorf SiO,-tl, illetve amorf

Al-,Fe-hidroxidtól származik.

65-105cm

lob 2ÖÖ ~3ÖÖ 400 500 600 700 800 ~900 1000°

3 . ábra. A különböz mélységbl vett talajminták kolloid frakcióinak termikus görbéi — Fig. 3. DTA
Kurven dér Kolloidfraktionen dér Bodenproben aus verschiedeneu Tiefen

A röntgenfelvételen ers intenzitással illit, montmorillonit, gyengén muszkovit

jelentkezett. Hiányzik azonban az illitre legjobban jellemz 10,5 Á körüli vonal. A rönt-

genfelvétel ers fátyolozottsága, a vonalak kis száma nagyobb mennyiség amorf anyag

jelenlétére utal (Fe/K sugárzás, 57,4 mm átm. kamra, 30 KV feszültség, 9 mA áram-

ersség, 6 óra expozíciós id, magyagcsöves preparátum)

.

Röntgen felvételi adatok

IV. táblázat

dhkl A I

4,48 5 illit, montmorillonit
3,33 3 illit, muszkovit
2,763 1 muszkovit
2,577 5 illit, montmorillonit
1,502 2 illit, montmorillonit
1,375 1 muszkovit
1,293 1 montmorillonit

I = (mért) intenzitás
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Elkészítettük fenti frakciók oxidos elemzését is. Összehasonlításul egy Illinoisból

származó illittartalmú, gyengén mállott talaj elemzési adatait is közöljük.

V. táblázat

Illinois,

Hortobágy 0—35
szemnagyság

cm-es talajszint

< 0,5 fi.

%

gyengén
mállott talaj
szemnagyság
< 0,2 n
%

SiO, 45,10 47,21
AlÁ 22,85 21,47
Fe.Oj 9,72 10,73
CaO 0,00 0,21
MgO 2,42 3,62
K.O 2,24 5,78
Na.O* 2,95 —
H.Ö— 6,67 3,80
H.O+ — 6.17
Izz. veszt 6,67 —

98,62 98,99

*Xa.O uralkodólag diszpergálásra használt vegy-
szertl származik.

Egyéb vizsgálati eredményeinkkel összhangban az elemzési adatokból a 0—35

cm-e s szint 0,5 /<-n á 1 kisebb frakciójára az alábbi való-
színsíthet, mennyileges ásványtani összetételt számítot-

tuk ki.

VI. táblázat

Iliit—montmorillonit 30%
(illitbl képzdött montmorillonit)
muszkovit 5%
amorf SiO. • XH.O 35%
amorf Al2b3 -XH.O 18%
amorf Fe203 XH.O • 12%

100%

Az alkáliák szerepének tisztázására az alábbi elemzési adatokat közöljük :

VII . táblázat

A talaj szint
mélysége

cm

eredeti
talajban

savazott
talajban

eredeti
talajban

savazott
talajban Elemz

k 2o % Na 20 %
S i m ó B.

0— 35
65—105

2,32
1,94

2,31
2,22

1,44
1,66

1,24
1,43

Kolloidkémiai vizsgálatok

Az egyes eredeti minták 5—10%-os vizes szuszpenziói — kivéve a 0—2 cm-es

talajszintet — 24 órai állás után is, 8 mm 0 kémcsben mérve, stabil diszperziót mutat-

nak több-kevesebb durvább üledékkel. A 0—2 cm-es minta majdnem teljesen leülepszik,

míg a 65— 105 cm-es minta 10%-os diszperzióban tixotróp.

Az eredeti talajmintákat hosszabb idn át (31 nap) dialízisnek vetettük alá,

40%-os szuszpenzióban (200 g talaj, 500 ml víz), naponta cserélve a dializáló vizet

800 ml). A 31 napi dialízis folyamán azonban az organikus anyagok mellett csak jelen-
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téktelen mennyiség anorganikus elektrolit távozott el — különösen a 0—2 ctn, 0—35

cm-es talajmintákból.

A dialízissel eltávolítható organikus anyagok és anorganikus elektrolitok
összes mennyisége az id függvényében

VIII. táblázat

Id
Talajszintek mélysége

0—2 cm 2—35 cm 35—65 cm 65—105 cm

1 nap után
2 ,, „
12 „ „
17 „
22 „ „
27 ,, „
31 „ „

3,2 cg
15,2 „
21,6 „
15,2 „
8,0 „

10,4 „
0,8 „

8,0 cg
22,4 ,,

22,0 „
16,0 „
22,8 „
20,8 „
7,2 „

17,5 cg
18,8 „
25,2 „
14,4 „
16,0 „
18,8 „
7,2 „

17.5 cg
18,4 „
17,2 „
18,4 „
19.6 „
25.6 „
3,2 „

74,4 cg
0,4%

119,2 cg
0,6%

1 17,9 cg
0,6%

119,9 cg
0,6%

A talajszelvény fels két mintájára jellemz volt a már néhány nap után bekövet-

kez bomlása az organikus anyagoknak, mely egyúttal intenzív H
2S-keletkezéssel is

járt. Vörös, majd barnásvörös szín humusz anyagok adták túlnyoinólag a dialízissel

eltávolítható alkatrészeket. Az anorganikus alkatrészek csekély mennyisége miatt rész-

letes mennyiségi és minségi meghatározásukra nem tértünk ki, csupán a 65—105 cm-es

talajszint vízben oldható szódatartalmát állapítottuk meg, amely mindössze 0,01%-nak

adódott. A többi szintbl vízben oldható szódát nem tudtunk kimutatni.

Figyelemmel kísértük a pn változását ultraszrés hatására. Eredményeinket

a IX. táblázat tünteti fel.

A p# változása ultraszréssel a 35—65 cm-es
talajmintában (10 g talaj szukcesszív

mosással)
IX. táblázat

Pk

1 . mosóvíz pH-ja 6,4
2. 40 ml. H.O 8,05 lh után
3. 30 ml. H.O 8,32 lt, után
4. 30 ml. H.O 7,85 in után
5. 30 ml. H.O 8,30 14h után

A vizsgálati eredményekbl levonható következtetések

Az ásványtani összetételbl kiderült, hogy a talaj kialakításában van bizonyos

szerepe az Alföldet feltölt folyóknak, elssorban a Tiszának is. A hortobágyi talaj fels

szintjében ugyanis kimutathatók olyan ásványok, amelyek a Tisza vízgyjt területérl,

illetleg a Tisza-völgyébl származnak. Részben a plagioklász, de a zöldamfiból és hiper-

sztén különösen a Yihorlát—Gutin vulkáni vonulat andezitjeinek volt ásványa. A dur-

vább szemnagyságban kimutatott zárványos, legtöbbször metamorf eredet kvarc

részben a kárpáti homokkbl származik.

(Azonban idekerülhettek ezek az ásványok nemcsak a tiszahordalékkal, hanem az

,,alföldi” lösz elegyrészeiként is.)

Szikes talajképz kzetként azonban az „alföldi” lösz a legfontosabb.

Már S c h e r f E. rámutatott, hogy a szikesedés f feltételei a Hortobágyon a

következk :

a) CaCOj-tartalmú pleisztocén rétegek jelenléte az altalajban, nem túlságosan

mélyen a felszín alatt.



60 Földtani Közlöny, LXXXIX . kötet, 1
.
füzet

b) az els vizetzáró rétegnek, a kék felspleisztocén agyagnak teknszer felszíne,

mely az ersen sós talajvíznek az összegyülemlését teszi lehetvé, nem túlságosan mélyen
a meszes réteg alsó határfelülete alatt.

Nem értünk azonban teljesen egyet azzal a feltételezéssel, mely szerint a szikesedés

harmadik oka

c) alkáliákban dús talajvíz jelenléte, mely liajszálcsövesség révén a száraz id-
szakban felemelkedik és cserebomlás révén sziksót termel.

Véleményünk szerint az alkáliákban dús talajvíz csak végs termékként adódik,

és a szikesedés f oka a löszben lev nagy diszperzitásfokú CaC0 3 , amely C0 2
-menteS

vízben a következ egyenlet szerint oldódik :

CaC0 3 + 2H,0 ^ Ca(OH) 2 + H 2C0 3

amely reakció megfordíthatósága mellett is ebben a rendszerben a fels nyíl irányában,

azaz Ca(OH)
2
képzdése közben megy végbe. Ugyanez a jelenség tapasztalható igen

nagy diszperzitásfokú CaC0 3
(precipitátum) vízben való oldásánál, vagy kemény vizek

bepárlása közben.

Dialízissel a talajszelvényben vízben oldható szódát csak egész minimális mennyi-

ségben tudtunk kimutatni. A talaj nagy -értékeit —- lásd az I. táblázatot — tehát

a keletkez Ca(OH) 2 idézi el.

Ha g/l CaCO s-t tiszta, C0 2-tl teljesen mentes vízben oldunk, Schloesing
és Wiegner számításai szerint egyaránt 0,0131 g/l oldódik. A viszont 10,23.

Természetesen C0
2
jelenlétében az oldhatóság lényegesen megn és a pw csökken.

A Ca(OH)
2
-nek legnagyobb jelentsége a talajszilikátok feltárásában, illetve a

feltárási folyamatok igen nagymérv meggyorsításában rejlik. A Ca(OH) 2 ,
mely a nagy

diszperzitásfokú CaC0 3
-ból keletkezik, a legkitnbb természetes feltáró anyag.

Lúgos környezetben a földpát (itt fleg a plagioklász), amelynek agyagásványo-

sodása mikroszkóposán is kimutatható volt, illitté vagy montmorillonittá alakul át.

Meszes, lúgos, kevéssé átcserélt vízi környezetben az illit jut túlsúlyra. A kis mennyiség
montmorillonit az illit stádiumon keresztül keletkezett. Szádeczky 0 Fe számításai

utaltak arra, hogy a földpátból elször csillámszer ásvány (illit), montmorillonit, majd
rendszerint további fokozatos oxidációval kaolin képzdik. A vizsgált talaj ersen lúgos

kémhatása és az idszakos vízborítás miatti anaerob körülményei, azaz az oxidáció

hiánya a kaolin keletkezését nem tették lehetvé.

Az illit másik része a jelents mennyiségben jelenlev muszkovit leépülésével,

K-tartalmának részbeni elvesztésével keletkezik. J a s in u n d szerint a folyamat

nyugalmi állapotba akkor jut, amikor a K—O kötések a rétegek közt megszntek,

vagyis amikor a csillám lényegében montmorillonittá alakult át. Megjegyezzük azonban,

hogy az illit-montmorillonit átalakulás megfordítható folyamat.

Ha azonban a 0—35 cm-es talajszint 0,5 p -nál kisebb frakciójának ásványos

összetételére tekintünk, megállapíthatjuk, hogy ennek a talajsajátságok szempontjából

legfontosabb frakciónak a kristályos agyagásványok csak 1 /3-át teszik ki. Uralkodnak

az amorf anyagok, amelyek elssorban okai a talaj kedveztlen morfológiai sajátságainak.

Ezeket pedig a Ca(OH)
2
által nagymértékben elsegített szilikát lebontás termeli.

Közismert, hogy lúgos Ph-]ú. környezetben a földpát az alábbi módon alakul

illites agyagásvánnyá, illetve montmorillonittá,

3 K 20 • A1 20 3 • 6Si0 2 —

K

20 • 3A120 3 • 6Si02 • 2H20 + 4K(OH) -f 12Si0 2 • XH20
ortoklász illit
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Na,0 • A1
20 3 • 6SiO, -> A1 20 3 • 4SiO, • H

2
0 • XH

20 + 2vSi02 • XH 20 + 2Na(0H)

albit montmorillonit

miközben jelents mennyiség amorf Si0 2 • XH 20 szabadul fel.

Az illitnek montmorillonittá való továbbalakulása pedig

K 2
0 • 3A1

2
0 3 • 6Si0 2 • 2H 20 -> A1 20 3 • 4SiOa • H20 • XH.O + 2A120 3 • XH 20 +
illit montmorillonit

2Si02 • XH,0 + 2K(OH)

jelents mennyiség Al
2O s • XH,0 felszabadulásával jár.

Ha megvizsgáljuk az amorf kolloidok egymás közötti arányát, (VI. táblázat),

az 2 : 1-nek adódik. Ez a kaolinitre jellegzetes. Kaolinit azonban az adott körülmé-

nyek között nem jöhet létre. Ez is egyik f oka, hogy a jelents mennyiség amorf

anyagból kristályos agyagásvány nem keletkezik.

A jelenség rácsszerkezetileg is megoldható. Az illit montmorillonit átalakulásakor

képzdött amorf alkotórészek az átmeneti állapotban, de sokszor a végállapotban is,

nem szakadnak ki teljesen a kristályrácsból, hanem másodlagos köterkkel az újonnan

képzdött montmorillonit kristály másod- és harmadrend felületein adszorbeálódnak,

miáltal ezeket a felületeket mintegy eltömik. Az így képzdött montmorilloniton a

kationcsere csak nehézkesen mehet végbe.

Az így képzdött montmorillonit mind a DTA-, mind a röntgenanalízis alapján

illitnek és montmorillonitnak is felfogható— bár hiányzik az illit legjellemzbb vonala—
minthogy mindkét ásványra jellemz specifikációval rendelkezik. Az illit ilyen természet
montmorillonittá való átalakulását legjobban a kolloidkémiai, illetve Teológiai saját-

ságok nagyfokú különbsége alapján igazolhatjuk.

E munka keretében erre nem térünk ki, csupán arra szorítkozunk, hogy bemutas-

suk modellkísérlet alapján egy jól definiált illit agyag DTA-görbéjének 30 nap alatti

változását kevés CaO mellett vizes közegben (4. ábra). Az ábrán jól látható 30 nap

után a montmorillonitra jellemz endotermikus csúcsok megjelenése.

A le nem kötött amorf Si0 2 egy részét nyári idszakban a kapillárisokon fel-

emelked víz magával viszi, mely a talaj felszínén szürkésfehér kol-
loid-kéreg formájában jelenik m eg. Ez a hortobágyi szikes
talajok jellegzetes ki virágzás a.

A Ca(OH)
2
azonban nemcsak amorf anyagokat, hanem mint az egyenletekbl

is kitnik, alkáliákat is termel, melyeknek a talajokban lejátszódó körforgalma különösen

érdekes. A 0—35 cm-es szint eredeti és savazott mintájának KaO-tartalma (2,32, 2,31%)
tökéletesen egyez, ami azt jelenti, hogy a K20 teljes mennyisége szilikátosan kötött a

földpátban, a muszkovitban. A földpát átalakulásakor felszabaduló K-t pedig az illit -

montmorillonitos komplexum tartja lekötve szerkezetileg. Tehát ebben a talajszintben

a K nincs kicserélhet pozícióban, sem vízoldható formában.

A 65— 105 cm-es szint savazott talajában az eredeti talaj K
2
0-tartalmának

1,94%-ról 2,22%-ra növekedése szintén ezt bizonyítja. A gyarapodás látszólagos, mert
ebben a szintben sav hatására jelents mennyiség CaC0 3

oldódik ki, s a relatív növe-

kedést ez idézi el.

A Xa
20-tartalom jelents mennyisége szintén szilikátos, azaz földpátos kötésben

van. Az agyagásványok a Na-t azonban szerkezetileg nem kötik meg. Ennek következté-

ben az összes Na
2
0-nak mintegy 13%-a kicserélhet állapotban van. A 0—35 cm-es ta-

lajszintnek 0,23%-át teszi ki ez a kicserélhet Na, Na 20-ban kifejezve.
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A 65—105 em-es talajszintben az eredeti talaj Xa 20-tartalma a savazottban

1,66%-ról 1,43%-ra csökkent. Ha feltételezzük, hogy a K 20 mennyisége itt is változatlan

és a Xa 20 csökkenését ehhez viszonyítjuk, úgy kiadódik, hogy még ebben a frakcióban

is az összes Xa,0-nak csak 28%-a van kicserélhet pozícióban. A talajszintnek tehát

csak 0,46%-a a kicserélhet Xa, Xa
2
0-ban kifejezve.

Igen gondos eljárással (R o h r s e t z e r S.) határoztuk meg a talajvízben oldható

Xa-, illetleg szóda-tartalmat. A 65—105 cm-ig terjed szintben (a talajkutatók ún.

W0 200 300 40C SCO 600 700 800 900 1C0C°C

4. ábra. Iliit (Koromheg}', Füzérradvány) termikus görbéi. Magyarázat: 1. Xa-illit eredeti, 2.

Xa-illit, 30 napos Ca(OH),-os kezelés után, 3. Xa-illit, > 2 .u, 4. Xa-illit > 2 ju. 30 napos Ca(OH),-os
kezeljs után — Fig. 4. DTA-Kurven des Illits von Füzérradvány—Koromheg}'. Erklárung: 1.

Vnbehandelter Xa-Illit, 2. Xa-Illit, 30 Tagé láng mit Ca(OH), behandelt, 3. Fraktion imter 2 [i von Xr.
1., 4. Fraktion imter 2 g. von Xr. 2. 30 Tagé láng mit Ca(OH 2 behandelt

akkumulációs szintjében) a szóda-tartalom éppen csakhogy kimutatható. (Az eljárással

adott körülmények között 0,01% szóda még jól meghatározható.) Ez tehát azt jelenti,

hogy a kérdéses talajszintben maximálisan 0,01% a szódatartalom, valószínleg még
ennél is kisebb. Véleményünk szerint tehát a szikes talaj rossz morfológiai kialakításáért

elssorban az amorf anyagok felelsek. A szilikátos lebontás nátriumából kémiai reakciók

révén keletkez szódatartalom csak elmozdítja ennek a káros morfológiának a ki-

alakítását.

Fentiek szerint a hortobágyi löszös altalajú és a

hasonló földtani, ásványtani és morfológiai felépítés
talajoknál a szikesedés legfbb oka, hogy az „alföldi”
lösz nagy diszperzitásfokú CaC0 3 -ja víz hatására (C a(0 Hó-
ként feloldódik, és az így keletkezett C a(0 H) 2 a koncentrá-
ciótól (py\ ), az idtl, hmérséklettl függen részben vagy
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teljesen megbontja a talaj finomszemcséj szilikátos
ásványait, így elssorban az i llitet, földpátokat, muszko-
vitot. E f folyamat alapján kerülnek a talajba az amorf
alkotórészek (kovasavas, alumínium- és vashidroxidok)
és sók, melyek adszorpciós kapacitásuknak megfelelen
jórészt adszorbeálva vannak az amorf és el nem bomlott
kristályos alkotórészeken.

A talajban az amorf kolloidok és a kristályos agyagásványok között bizonyos

dinamikus egyensúly jön létre. A folyamat azonban nyugvópontra sohasem jut.

A Ca(GH) 2 állandóan termeli az amorf alkatrészeket és bázisokat. St a folyamat

végs állapotaként az agyagásványok eltnnek a kolloid-
frakcióból és szerepüket teljesen az amorf alkotórészek
veszik át. Ezek a legrosszabb struktúrájú talajok. Ez a

szikesedés végs foka.

Mindezekbl következik, hogy a szikes talajokban víz hatására lejátszódó jelen-

ségeket nem lehet agyagásvány-viz-elektrolit (só) rendszer korlátozott esetére leegyszer-

síteni. Lényegesen egyszerbb volna a szikes talajok javítási problémája, ha csakis ilyen

rendszerrl volna szó. Ha szikes talaj csak kristályos agyagásványt, sót, vizet tartal-

mazna és újabb sóképzdés nem állna el, a talajban lev sók elbb-utóbb kilúgzódnának,

miközben a korábban diszpergált illit-montmorillonit koagulált állapotba menne át,

vagy ilyen állapotba lehetne átvinni, ami már egy lényegesen kedvezbb talajmorfológiai

állapottal járna. Ez esetben komoly eredmények lennének a morfológiai megjavításra

a kationcserés egyszer megoldások is.

Ásványtani vizsgálatok szerint azonban a 0—35 cm-es talajszint kolloid-frakciója

csak 1/3 részben áll kristályos agyagásványból, 2/3 részben amorf alkotórészekbl.

Az amorf anyagok géljei, mint kolloid-rendszerek, elektrolitokkal való kölcsönhatásaik-

ban igen sok tekintetben különböznek a hidratált agyagásványok géljeitl. (így többek

közt más a gázátbocsátás, a hidroszférák kötésének mértéke, az elektrolitok vándorlása,

diffúziós sebessége, adszorpciója, humuszanyag megköt és humuszképz sajátságuk

rosszabb, míg elektrolit megkötképességük jobb mint az agyagásványoké.)

Fentiekbl következik, hogy minden olyan javítási eljárás, amely vízzel való

elárasztás révén (árasztásos öntözés, tótelepítés, tartós talajvízemelés) a Ca(OH) 2 meny-
nyiségét növeli (IX. táblázat), nem fog ilyen löszös altalajú szikeseken javításra vagy
só kimosásra vezetni, hanem ellenkezleg sótermelést, feltáródást, illetve másodlagos

szikesedést eredményez. Ilyen talajon a b víz nem a sókat mossa ki a talajból, hanem
azokat termeli.

Hasonlóképpen elektrolitokkal vagy talajforgatással való javítás (pl. meszezés,

finom eloszlású CaC0 3-t tartalmazó ,,digóföld” alkalmazása), mely a CaC0 3
- mennyiségét

növeli, serkenti a folyamatot és ha átmenetileg morfológiai javulás bekövetkezik is,

tartós talajjavítást nem eredményezhet.

Vizsgálataink szerint a talajminták üledéktérfogatának változása különböz
elektrolitokkal igen nagy mennyiség koaguláltató sót igényel. A hatásos morfológiai

talajjavításhoz számításaink szerint sókból és elektrolitokból az eddig alkalmazottaknak

sokszorosa lenne szükséges.

Ezzel szemben az agyagásványokon — de még az amorf anyagokon is — nagy-

mértékben adszorbe álódnak az organikus anyagok, különösen a nitrogént tartalmazók

Ezek adszorpciója az agyagásványokon, illetve amorf anyagokon egyúttal anorganiku

deszorpeiót is elidéz. Tehát a talaj elektrolit-tartalma lecsökken. Véleményünk szerint

fenti típusú szikes talajok javítására csak szerves anyagok alkalmasak.
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Über die Rolle des „ Alföld-Lösses” in dér Entstehung von Alkaliböden

dr. V.tSZÉKY-FUX — K. SZEPESI

Dér Zusammenhang zwischen Alkalibodenbildung vöm Solonetztyp und eines
lössigen Substrats ist in dér ungarisehen bodenkundlichen Literatur bereits dureh manehe
Geologen beleuchtet worden. Dér Prozess jedoeh, dér unter den nötigen geologisehen
Voraussetzungen (lössiges Substrat mit viel feinverteiltem CaC03 , eine wasserundureh-
lássige Schicht nieht allzutief im Idegenden, dauerhafte Bedeckung dureh Wasser) zu
dér Bildung von Alkaliböden führt, blieb ungeklárt. Dieser Prozess ist nun dureh die
mineralogisehen, physikochemisehen und kolloidehemisehen Untersuchungen dér Ver-
fasser an einem Solonetzprofil dér Hortobágy-Puszta (Grosse Ungarisehe Tiefebene)
geklárt worden.

Die Bodenproben enthalten Illit-Montmorillonit, Ouarz, kleinere Mengen Mus-
kovit, Kalzit, Feldspat und, besonders in dér Fraktion unter 0,5 /«, bedeutende Mengen
von amorphem Si0 2 , Al(OH) 3 und Fe(OH) 3 .

Das bodenbildende Gestein ist dér sog. ,,Alföld-Löss”. Vöm Gesichtspunkte dér
Alkalibodenbildung aus ist besonders das fein verteilte, gefállte (nicht-detritisehe !)

CaC03 des (lehmigen) Alföld-Lösses von Wiehtigkeit. Laut dér Untersuchungen ergibt

diese Substanz mit Wasser Ca(OH) 2 , das die Aufschliessung dér kristallinen Silikate

in bedeutendem Masse beschleunigt. Die Aufschliessung des Feldspats und Muskovits
ergibt dann Iliit, Montmorillonit, amorphe Substanzen und anorganisehe Elektrolyte.

Die Alkalibodenbildung bzw. die Entstehung einer unvorteilhaften Bodenstruk-
tur wird in erster Reihe nicht dureh die Anháufung von Nátrium oder anderer wasser-
löslichen Ioné in den Hortobágy-Böden mit lössigem Substrat hervorgerufen, sondem
dureh die grosse Menge amorpher Substanzen, die dureh Ca(OH), aus den kristallinen

Bodensilikaten produziert werden. Die humusbildenden und -bindenden Eigenschaften
dieser amorphen Substanzen sind ihrer Natúr gemáss ungüstiger als die entspreehenden
Eigenschaften dér Tonmineralien.

Dér Alkaliböden von Solonetztyp kann daher nicht als ein einfaches Ternársystem
Wasser—Elektrolyt—kristalline Tonminerale aufgefasst werden. Deshalb erfiillen diese

Bdén auch die Gesetzmássigkeiten solcher Systeme nicht.

Auf Grund dér besprochenen- Umstánde wird die Staubewasserung und je-

gleiche Einrichtung, die das Niveau des Bódénwassers hebt, bei den Solonetzböden
mit lössigem Substrat und von áhnlicher geologischer Lage den Prozess dér Alkalisierung

nicht hindern, sondern, im Gegenteil, fördem.



A TISZÁNTÚL DÉLI RÉSZÉN, FIATALKORÚ ÜLEDÉKEKEN KIALAKULT
TALAJOK AGYAGÁSVÁNY-VIZSGÁLATA

dr. MEZSI JÓZSEF kand.

Összefoglalás: Különböz tiszántúli talajtípusok agyagásvány-tartalmát vizsgáltuk DTA és
röntgenometrikus módszerrel. Vizsgálati eredmények szerint á mészmentes—mészszegény szikes talajok,
a réti agyaggal együtt, illitet tartalmaznak. A löszös agyagban semmiféle agyagásvány nem mutatkozott.
A mezségi talajok legtöbbjében illitet észleltünk.

Az agyagásvány-tartalom alárendelt voltát, csak illitre korlátozódását a talajok keletkezési
körülményeiben kell keresnünk. A vizsgált talajok kialakulásánál a fizikai—kémiai adottságok mellett
a pft -értékek is csak az illit képzdésére voltak megfelelk. Ezek mellett még az id is fontos tényez az
agyagásványok keletkezésénél.

R o s s vizsgálatai után az agyagok közelebbi megismerése, fleg Hendrieks
és F r e y, Grim és R o w 1 a n d vizsgálatai révén a harmincas években kezddött.

Lipman alsóhesseni harmadidszaki agyagokat vizsgált agyagásvány-tartalom szem-

pontjából. Wiklander glaciális és posztglaciális talajokban illiten kívül csak föld-

pátot és kvarcot talált. Kaolinit és montmorillonit még röntgenográfiailag sem volt meg-

állapítható. Collini a finnországi negyedkori agyagokban ugyancsak illitet talált

uralkodó agyagásványként.

A hazai irodalomban Arany fleg a szikes talajokkal, Di Gléria a talajok

kémiai tulajdonságaival kapcsolatban foglalkoztak az agyagásványok szerepével.

Földváriné hazai talajok agyagásványait vizsgálta DTA módszerrel. Dunántúli

holocén agyagokból semmilyen agyagásványt nem mutatott ki ; az északalföldi pleiszto-

cén agyagok fként illitet tartalmaztak, montmorillonitot tartalmazó talaj legtöbb eset-

ben pannóniai képzdményen alakult ki. Stefanovits — Kléh—Szcs a

paksi szelvényt vizsgálva azt találták, hogy a lösz „csak igen kevés agyagfrakciót mutat”,

a vályogszintekben is csak kis mennyiségben észlelhet illitet találtak. K r i v á n is

fleg ezekre a vizsgálatokra támaszkodik.

A talajminták a Tiszántúlról, Hódmezvásárhely, Szarvas, Dévaványa környé-

kérl származnak. Ezeket eleinte elkészítés nélkül, porítva, zavaró körülmény esetében

pedig leiszapolt, <[ 0,002 mm 0 részlegükben vizsgáltuk. Ahol a szerves anyagoktól

származó endoterm csúcs túlságosan fedte a görbe 500°-ig terjed szakaszát, H202-os

kezelést alkalmaztunk a DTA-vizsgálat eltt.

Vizsgálati eredmények

A legfiatalabb üledékek közé tartozik a tiszai ártér homokos, „iszapos”, agyagos

üledéke. DTA-diagramja gyengén észlelhet mennyiség illitre, a 700—800 C° közötti

endoterm csúcs muszkovit jelenlétére mutat (1. ábra, 1. görbe).

Hódmezvásárhely közelében, a Kopáncs-paléi rizstelep mészszegény szikes talaja

sötétszürke, helyenként feketésszürke, ersen kötött (Arán y-féle kötöttségi szám 56),

6,3 pw értékkel. A talajszelvényben különösen szárazabb idben gyakori a limonitos

kiválás.

5 Földtani Közlöny
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Szemcseösszetétele :

Szemcse átmér mm 0//o

< —0,002 13,43
0,002— 0,02 32,83
0,02 — < 53,74

A kezeletlen anyag agyag részlegének DTA-görbéje illit jelenlétére mutat (1. ábra,

2. görbe). A szerves anyagok zavaró hatása miatt a finomabb részleget 24 óráig H202-al

kezeltem. Mackenzie szerint, ha a talaj kalciumkarbonát tartalmú, akkor a H20 2-os

kezelés kalciumoxalát képzdésével zavarhatja a DTA-görbe alakulását. E vegyidet

ugyanis 200, 700 C° körül endoterm és 470 C° körül exoterm jelleg reakciót mutat.

E talajok mészszegénysége azonban a kalciumoxalát képzdésének nem kedvez. A H20 2
-os

kezelés után a szerves anyagoktól származó endoterm csúcs lényegesen csökkent, 420 C°

körül kisebb exoterm csúcs jelent meg. Ez csak markazittól származhat. Bár a markazit

minden hmérsékleten labilis, kb. 400 C°-ig mégis megtartható. E felett azonban mono-
tróp módon piritté alakul át. A markazit képzdéséhez szükséges kisebb £>H-értéket a

biológiai tényezk esetenként biztosítják. A pirít exoterm csúcsa mindig nagyobb

hmérsékleten jelentkezik (1. ábra, 3. görbe). A 100—200 és 500—600 C° között meg-

jelen endoterm csúcsok illitre utalnak. Ez a kezeletlen anyag DTA-görbéjébl is meg-

állapítható volt.

A Kopáncs-paléi anyag 0,002 mm 0 részlegérl röntgen pordiagram is készült

(felvételi adatok : 30 kV, 12 mA, FeKa j>) :

ámi) A intenzitás Ásványok

10,5 k illit

4,99 így
4.49 e
3,69 gy
3,34 ie ,, kvarc
2,86 gy
2,öl e
2,46 igv
2,38 így if

2,131 így
1,992 így ,, kvarc
1,818 k — kvarc
1,693 így illit

1,655 így ,,

1,540 így —
- kvarc

1,498 k illit

1,373 igy — kvarc
1,294 így illit

1,250 így

e = ers, k = közepes, gy = gyenge, i = igen gyenge

Az értékelés szerint az illit mennyisége 60% körül van. Nemcsak a <C 0,002mm 0
részleg tartalmaz agyagásványt. A 0,002—0,02 mm 0 részlegrl készített DTA-felvételen

is határozottan észleltük az illit jelenlétét.

Hódmezvásárhelytl nyugatra, a Vajhát—Ökröstó környéki réti agyag leg-

többször bamásszürke, ersen kötött talaj (kötöttségi száma 80). A értéke 6,6 körüli.

Szemcseösszetétele :

Szemcse átmér mm ! %

< —0,002 32,30
0,002—0,02 31,60
0,02 — < 36,10
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A kezeletlen anyag DTA-görbéje azonos lefutású a Kopáncs-paléi mintáéval. A ,,B”

szilát görbéje is azonosnak mutatkozott (1. ábra, 4. görbe). Mindkét mintában csak illitet

észlelhetünk. A H.,02-os kezelés után sem mutatkozott lényegesebb különbség, még az

agyagos részlegben sem (1. ábra, 5. görbe).

0 100 200 300 m 500 600 700 800 900 1000 °C
1

1 1 1

1
i i i

~~~\
i i

0 100 ~m 300 4ÖÖ 50Ö 60Ö 70Ö 8ÖÖ 900 1000°C

7. ábra. DTA-görbék. Magyarázat: l.A Tisza jelenlegi ártéri üledéke., 2. Kopáncs-Palé. Mészsze-
gény szikes talaj agyag részlege kezeletlen állapotban, 3. Kopáncs-Palé. Mészszegény szikes talaj agyag
részlege H.O.-os kezelés után, 4. Vajhát-ökröstói réti agyag kezeletlen állapotában, 5. Vajhát—ökröstói
réti agyag 0,002 mm-es részlege H,0.-os kezeléssel, 6., 7. Szarvas környéki mezségi talaj 0,002-es rész-
lege, 8. Dévaványa környéki löszös agj'ag kezeletlen állapotban, 9. Kopáncs-paléi iszapolt anyag 5%
istenmezeji bentónittal keverve. 10. Kopáncs-paléi iszapolt anyag 5% zettlitzi kaolinnal keverve. —
Fi?.. 7. DTA-curves. Explanations: 1. The flood-plain sediment of the present-day Tisza River,
2. Unprocessed sample of a lime-poor alkali soil of Kopáncs-Palé: claylv fraction, 3. The saíne, after treat-
ment with H.O,, 4. Unprocessed sample of Vajhát -Ökröstó,,meadowclay”, 5. The same, fraction below 0,002
millimetre after treatment with H.O., 6., 7. Claylv fraction of a „Mezség soil” from around Szarvas,
8. Unprocessed sample of loessv clay from aroiínd Dévaványa, 9 The Kopáncs-Palé matériái washed
and with 5 per cent of Istenmezeje beritonite added, 10. The sairie, with 5 per cent of Zettlitz caolinite added

5 *
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A Vajhát—ökröstói anyag 0,002 mm 0 részlegébl készült röntgen pordiagram
adatai (az elzhöz hasonló felvételi adatok) :

d(hkt) A
1

Intenzitás Ásványok

5,01 így illit

4,46 ie

3,66 gy
3,34 ie ,, ,

kvarc
2,83 igv
2,56 k
2,09 igv
1.815 igv — kvarc
1,659 igv illit

1,496 k
1.41

1

igv
1

'
1

— kvarc

A Szarvas környéki mezségi talajok vizsgálata során az iszapolatlan anyag
DTA-görbéje nem minden esetben mutatott olyan változást, amibl agyagásvány
jelenlétére biztosan következtethettünk volna. Néhány talajszelvény iszapolt anyagát

G e r e i L. bocsátotta rendelkezésünkre. Az agyagos részleg leválasztása a talajtanban

használatos módszerekkel történt. Mindegyik mintában illit mutatkozott. Legtöbb eset-

ben kimutatható volt a kvarc is (1. ábra, 6, 7. görbe). A H
2
0 2-os kezelés után semmi

lényeges változás nem mutatkozott.

Dévaványa környékérl sárga szín, kilúgozott löszös agyagot vizsgáltunk. A min-

ták a felszín alatti 50—80, 80— 140, 140—200 és 200—250 cm-es mélységbl származnak.

Kötöttségük 38 és 53 között változik. DTA-görbéjiik szerint agyagásványok nem mutat-

koznak. Miután nagy különbség a minták között nincsen, csak a 200—250 cm-es mély-

ségbl vett anyag DTA-görbéjét szemléltetjük (1. ábra, 8. görbe). A csekély mennyiség
adszorbeált víztl és a kvarctól eltekintve a DTA-diagram zavartalan lefutású. A fel-

színközeli mintákban a szerves anyagoktól származó endoterm csúcs kifejezetten jelent-

kezett, ez azonban a mélység felé fokozatosan eltnt. A dévaványai löszben tehát korábbi,

más helyrl gyjtött lösz vizsgálati eredményeihez hasonlóan agyagásványokat nem
észleltünk.

Néhány mesterséges keveréket is megvizsgáltmik abból a célból, hogy ezek a tala-

jok mennyire érzékenyek a kaolin és montmorillonit jelenlétére, illetve milyen mennyiség
kaolinnak és montmorillonitnak kell jelen lennie, hogy a DTA-görbén észlelni lehessen.

A vizsgálatok azt mutatták, hogy a montmorillonitokra jellemz 100—200 C° között

jelentkez karélyos endoterm csúcs sokkal kisebb mennyiség esetén megjelenik, mint a

kaolin esetében az 500—600 C° közötti endoterm és 900— 1000 C° között megjelen
exoterm csúcs. Emellett a kaolin esetében az exoterm csúcs kis mennyiség esetén ellapo-

sodik, gyakran hiányzik, az endoterm csúcs pedig illit jelenlétében összeesik az illit

endoterm csúcsával. E vizsgálatok két görbéjét mutatjuk be. Az egyiknél Kopáncs-

paléi iszapolt talajt kevertünk össze 5% istenmezeji bentonittal (1. ábra, 9. görbe),

a másiknál pedig ugyanezen talajmintához 5% iszapolt zettlitzi kaolint adtunk (1. ábra,

10. görbe).

Az a körülmény, hogy fiatal üledékeken kialakult talajokban az agyagásványok

közül csak az illit jelenik meg, arra mutat, hogy a talajok keletkezési körülményeiben

a kzetalkotó ásványok, elssorban a földpát és csillámfélék mállását figyelemmel kell

kísérnünk.

A vizes oldatokkal kapcsolatos elváltozási folyamat túlsúlyban inkább kioldási,

mint kiválási folyamat. Andreatta vizsgálatai szerint elször a kis vegyület-

potenciálú ásványokból a kis ionpotenciálú ionok kioldásával kezddik. A K és Na a rács-
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sik felületén különben is igen kitett helyzetben vannak. Correns és Engelhardt
szerint a földpátösszetevk ionos oldatot adnak. A földpátszemcsék körül vékony illit -

hártya képzdik. Ez féligátereszt hártyaként viselkedik. A kaolinosodás els állomása

tehát az illitképzdés. Xoll és Fik tisztázták az agyagásvány-keletkezés optimális

pyi -értékeit.

A vizsgált talajokban a />H-érték csak az illitképzdésnek kedvezett. Az egyéb

fizikai-kémiai körülmények is csak illitképzdést engedményeztek.

A kaolin mesterséges elállításával kapcsolatos kísérletek még a képzdési sebes-

ségre is felhívták a figyelmet. Epigén folyamatokban az ásványképzdés sebessége igen

kiesi. A kaolinit és montmorillonit hiánya tehát két okra is visszavezethet. Egyrészt

hiányoztak az ásványképzdésnek a megfelel fizikai-kémiai körülmények, másrészt

rövid volt a talajképzdési elváltozás ideje.

Az agyagásványok származási sorába is jól beleillenek ezek az adatok. Vagyis

a földpátból elször illit keletkezik és csak utána montmorillonit és kaolinit. Ez megfelel

mind a koordinációs szám, mind az oxidációs fok növekedésének.

Összehasonlítottuk ezen talajok agyagásvány-tartalmát és az adszorpciós értékeit

is. Az adszorpciós értékek, melyek Fábryné vizsgálatai szerint bizonyos talajokra

jellemzk, az észlelt agyagásvány-tartalommal nem voltak összefüggésbe hozhatók.

Ebben az is szerepet játszik, hogy az illit adszorpciós képessége viszonylag kicsi.

Az adszorpciós készség tehát elssorban a kolloidális mérettel kapcsolatos tulajdonság.

Ebbl a szempontból az alumínium- és vashidroxidnak van igen fontos szerepe.
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A study on the clay minerals of soils formed above young sediments in the Southern part

of the region east of the Tisza River

Dr. J. MEZSI, cand.

The clay mineral content of different soil tvpes írom the above named area was
investigated by DT and X-ray analytical methods.

One of the youngest formations of the Hungárián area is the muddy, clayey,

sandy flood-plain sediment of the Tisza River. The DTA graph shows characteristic
quartz peaks and subordinate amounts of muscovite and illite (Fig. 1., Graph 1.). The
alkali soil of Kopáncs-Palé, of small calcium content, contains illite alsó shown by the
X-ray graph (Fig. 1., Graph 2.). On treatment with H202 the endothermic peak due to ”

organic substances greatly decreases and, around 420 centigrades, the exothermic peak
of marcasite becomes visible. In the clayey fraction of the Kopáncs-Palé soil sarnple

illite was alsó found (Fig. 1 ., Graph 3.). The clay mineral content of the Vajhát—Ökröstó
„meadow clay” is exactly identical (Fig. 1., Graphs 4—5.). Most of the samples from
around Karcag have alsó shown somé illite (Fig. 1., Graphs 6—7.). In a loessy clay from
around Dévaványa no clay mineral at all was found. The soil profile has shown no vari-

ation with depth (Fig. 1., Graph 8.).

The study of artificial mixtures has shown that the presence of as little as 5

per cent of Istenmezeje bentonite added to the Kopáncs-Palé sarnple could already be
demonstrated (Fig. 1 ., Graph 9.), although an admixture of 5 per cent of Zettlitz caolinite

has brought about no essential modification of the graph (Fig. 1., Graph 10.).

The presence of illite has to be explained by the circumstances of formation of

these soils. During the time of their formation the physico-chemical parameters and
the pH permitted the formation of illite only. Time was alsó an important factor in

determining clay mineral formation.
Considering that these soils contain no other clay mineral than illite, the problem

arises as to what is the cause of the relatively high base exchange capacity and adsorp-

tiveness of these soils. It is the opinion of the author that the reason fór this is the invari-

able presence of ferrous and ferric hydroxide, aluminium hydroxide and silica gél, and
last bút nt least the colloid size of the soil particles.



A SALGÓTARJÁN VIDÉKI MIOCÉN BARNAKSZÉN PALINOLÓGIAI VIZSGÁLATA

SIMONCSICS PÁL*

Összefoglalás: Katalinbányáról (Észak-Magyarország) 19 barnakszén-minta' került vizsgálatra.
A sporomorphák rendszertani megoszlása : Algáé 1, Mycophyta 23, Bryophyta 1, Pteridophyta 18, Gymno-
spermae 9, Chlamydospermae 1, Angiospermae 64 faj.

A telepképzdés sekélyláppál kezddött, ezt Myricaceae- Betulaceae
, majd Taxodiaceae és ismét

Myricaceae-Betulaceae láperd követte az alsó telepben. A fels telep mélylápi, majd sekélylápi üledékei
után Myricaceae-Betulaceae és Myricaceae-Taxodiaceae láperd vett részt a kszénképzdésben.

Az éghajlatszámitási adatok szerint — amelyeket makromaradványok közvetítésével kaptunk —

,

a januári középhmérséklet 11 C°, a júliusi 25 C°, az' évi középhmérséklet 18 C° körül lehetett, az egyen-
letesen eloszlott csapadék évi mennyisége pedig kb. 1200 mm. Az éghajlat kiegyenlített, csapadékban
gazdag, meleg szubtrópusi lehetett.'

Sztratigráfiailag a katalinbányai barnakszéntelep a rajnai terület újabban a középsmiocénbe
sorolt ftelepével azonosítható.

A salgótarjáni barnakszén-területen lev Katalinbánya két telepébl

B a r t k ó L. fgeológus irányításával vettek barnakszén-mintákat palinológiai vizs-

gálatok céljaira. A minták leírása alapján készült szelvényrajzot az 1 . ábrán mutatjuk be.

A két telep között mintegy 20 m-es medd helyezkedik el. A telepek arab számmal
jelzett mintái nem felelnek meg pontosan a palinológiai vizsgálatok követelményeinek,

mert anyagváltozásonként történt a gyjtés és így egy 60 cm vastagságú kszénréteg

és egy 5 cm-es tufabetelepülés egyaránt 1— 1 mintát képvisel. Helyesebb lett volna,

ha 10 cm-ként és ezen belül az esetleges anyagváltozásonként gyjtve kapjuk a mintákat.

1. ábra. Katalinbányai I. és II. bamakszéntelep szelvényrajza.
Magyarázat: 0. finomhomokos csillámos, sávos agyag (fekv),
1. égöpala-csíkokkal átsztt kszén (alsó pad), 0—30 cm, 2. kszén-
csíkos, agyag, 30—45 cm, 3. agyagpala, 45—55 cm, 4. égpala (alsó

telep), 55—80 cm, 5. kissé homokos, csillámos agyag (alsó pad fed-
je), 80—105 cm, 6. sávos, homokos agyag, 105—164 cm, 7. kszén
(fels pad), 164— 171 cm, 8. homokos tufa, 171— 174 cm, 9. kszén,
171—234 cm, 10. tufás betelepülés, 234—241 cm, 11. kszén, 241—
252 cm, rajta a közvetlen fed, 12. kszéncsíkos fekv ágyagpala,
13. kszénnel erezett agyag, 0—20 cm, 14. kszén (alsó pád), 20

—

70 cm, 15. kissé palás kszén (alsó pad) 70— 140 cm, 16. tufacsík,
140-— 144 cm, 1 7 . kissé palás kszén (fels pad), 144—194 cm, 18.

kszéncsíkos tufás agyag, 194—200 cm, 19. kissé palás kszén,

-

200—240 cm, rajta a 'közvetlen fed — Profilskizze dér Flöze I.

und II. von Katalinbánya. Erklárungen: 0. Feinsandiger,
glimmerführender, gebánderter Tón (Liegendes), 1 . Braunkohle
mit Brennschieferstreifen durchflochten (untere Bank), 0—30 cm,
2. Tón mit Kohlenbándem, 30—45 cm, 3. Tonschiefer, 45—55
cm, 4. Brennschiefer (unterer Flöz), 55—80 cm, 5. Etwas sandiger,
glimmerführender Tón (Hangendes dér unteren Bank), 80— 105 cm,
6. Gebánderter, sandiger Tón, 105—164 cm, 7. Braunkohle (obere
Bank), 164— 171 cm, 8. Sandiger Tuff, 171— 174 cm, 9. Braunkohle
171—234 cm, 10. Tuffige Einschaltung, 234—241 cm, 11. Braun-
kohle, 241—252 cm, unmittelbar unter den Hangendschichten, 12.

Liegender Tonschiefer mit Kohlenbándem, 13. Tón mit Kohlen-
adern, 0—20 cm, 14. Braunkohle (untere Bank), 20—70 cm, 15.

Etwas geschieferte Braunkohle (untere Bank), 70— 140 cm, 16.
Tuffband, 140— 144 cm, 17. Etwas geschieferte Braunkohle (obere
Bank), 144—194 cm, 18. Tuffiger Tón mit Kohlenbándem, 194—
200 cm, 19. Etwas geschieferte Braunkohle, 200—240 cm, unmit-

telbar unter dem Hangenden

* Eladta a Magyar Földtani Társulat szegedi Vándorgylé-
sén 1958. jún. 22-én. Készült a Szegedi Tudománvegyetetn Növény-
tani Intézetében.
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A Salgótarjáni kszénmedence kszénösszletének korára vonatkozó nézetek

meglehetsen változatosak. Csepreghyné Meznerics I. [3] összefoglalása

szerint id. Noszky J a burdigalai emeletbe, majd az akvitániba. Vitális S.

és Vadász E. az akvitániba, majd Vadász a burdigalaiba, B a r t k ó L. az

akvitániba, Ferenczi, Szentes F. és Schréter Z. a fekvvel együtt a

burdigalaiba, majd késbb Schréter a helvétibe, Csepreghyné Mez-
nerics I. pedig a burdigalai-helvéti határra helyezték a kszéntelepeket.

A kszénösszlet eddig feltárt flórája rendkívül szegény. Térbelileg és idbelileg

legközelebb es flóra területünkhöz a Rásky K. [10] által a Teréz-táró, Károly-

akna feküjébl leírt 7 fajból, másrészt a Vásártéri homokbányából elkerült 24 fajból

álló flóra. Ugyancsak e területrl, Királdról a kszénbl mutatott ki S t i e b e r J. [15]

Taxust és Zelkovát (v. Celtist), Simoncsics P. [14] Kányásról Sequoiát. A kissé

távolabb fekv Ipolytarnóc makromaradványait Jablonszky J. [6] dolgozta fel

és 30 fajt mutatott ki. A törzsmaradványokból Gregussnak [4] 12 fajt sikerült

meghatároznia, köztük a híres Pinus tarnóciensis Tuzsont, amelyet a ma él Pinus

lambertiana-val hozott kapcsolatba.

Bár területileg távolabb fekszik, de idben és keletkezési körülményeit tekintve

azonosnak tekinthet az a 28 fajból álló mikroflóra, amelyet M a á c z és Simon-
csics [7] a borsodi perecesi bányából származó kszénmintákból tárt fel.

Ezek a lényegesebb snövénytani adatok, amelyekre a Katalinbánya I. és II

telepének palinológiai vizsgálata során támaszkodhattam.

A katalinbányai mikroflóra

A barnakszén-minták feldolgozása során mintegy 5500 sporomorphát számol-

tam ki
;
ezekbl kb. 3000 db volt meghatározható, kb. 1500 db a gombamaradványok

száma és kb. 1000 db volt rossz megtartású, meghatározhatatlan sporomorpha.

A sporomorphák felsorolását és mennyiségi adatait az I. sz. táblázat tartal-

mazza. A táblázatban Thomson és Pflug [18] nevezéktanát használtuk. Beírá-

sukat és ábráikat más helyen (Acta Bioi. Szeged) közöljük.

A mikroflórának egyik jellemvonása, hogy rendkívül gazdag Pteridophvtában.

Andreánszky fi] a makrofossziliák körében végzett vizsgálatai során arra a

meggyzdésre jut, hogy a páfrányok fajszáma a tercier folyamán csökken, hiszen a

kisegedi oligocénbl 10, Óbudáról 9, az Eger Windgyári akvitáni rétegekbl 5, Csörögrl

3, a helvéti Magvaregregvrl 4, Eger—Tihamérról 2 páfrányféleség került el. Ezzel

szemben a mi flóránkban a 18 Pteridophytából biztosan páfrány 12 faj, Selaginella 2 faj.

Az Equisetum nemzetség is feltételezheten 1 fajjal van képviselve. A makrofossziliákhoz

viszonyítva ugyancsak nagy a páfrányféleségek fajszáma a Nagy bászlóné [8]

által vizsgált mátraaljai pannóniai barnakszénben is, ahonnan 7 páfrányféleség került

el. A spórák relatíve nagy értékei azzal magyarázhatók, hogy a spórák fentmaradására

,

szállítására kedvezbbek a feltételek.

Ezzel szemben a nyitvatermk fajszáma kevés. A többséget a Taxodiaceae-

Cupressaceae-féleségek adják a légzacskós Coniferae pollenféleségekkel szemben, amelyek-

bl a kis formák és a ,,haploxylon” típusúak dominálnak.

Érdekes maradványként, de csak mint szórványt, az Ephedra pollen jelenlétét

is megemlítem.

A zárvatermk 64 fajjal vannak képviselve. A közönségesebb barkások ( Betulaceae,

Fagaceae, Juglandaceae, Myricaceae) mellett figyelemre méltók a Nyssaceae, Sapotaceae,
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1

Sapindaceae, Symplocaceae, Cyrillaceae és Pálmáé csoportokba tartozó maradványok,
amelyek bár csekély százalékban, de kimutathatók a barnakszénbl. A kimondottan
lágyszárúak fajszáma csekély. A Sparganium, esetleg a Typha nemzetség, a Gramineae

és Ceratophyllaceae és talán a Spadiciflorae 1— 1 mikromaradványa jöhet itt szóba.

Ha a sporomorpha-flóránkat összevetjük a bevezetben felsorolt makroflórákkal,

úgy a Teréz-táróból 1 , a Vásártéri homokbányából 5, az ipolytamóci flórából 9 nemzetség

nincs meg a mikroflórában. Ezek a nemzetségek — mint a Cinnamomum, Ficus, Acer,

Fraxinus, Daphnogene, Euonymus, Cercis —- miocén rétegekben tudomásom szerint

nincsenek pollennel képviselve, egyrészt a pollenszemek rossz megtartóképessége, más-
részt kevés jellegzetességük miatt. A perecesi mikroflórából csupán a cf. Keteleeria

nemzetség pollenjét nem találtam meg a katalinbányai pollenféleségek között.

A mennyiségi adatokat, a szórványosan elforduló sporomorphákat figyelmen

kívül hagyva, összevont diagramon mutatom be (2. ábra). A diagram adatai szerint

a barnakszenet alkotó növények közül fontosak a páfrányok, a nyitvatermk közül

a Taxodiaceae-Cupressaceae, a zárvatermkbl a Betulaceae-Myricaceae és a Cupuliferae.

Telepképzdés

A kszéntelep-képzdés fként a rajnai barnakszenek palinológiai vizsgálata

alapján, Thomson [17] szerint a süllyedés ritmusával van összefüggésben. Magas
vízállás esetén a telepképzdés nyíltabb vízfelület síkláp képzdésére ad módot, amely-

nek mai megfelelje a floridai Everglades-típusú láp. Ez a nagyrészt nyílt láp alacso-

nyabb vízállásnál, fokozatosan Myricaceae-Betulaceae, illetve Taxodiaceae-Cupressaceae

láperdbe megy át.

Horizontális kiterjedésben, általánosabban és részletesebben tárgyalja Szá-
deczky-Kardoss E. [16] a kszenet képez lápöveket, illetve láptípusokat, még-
pedig belülrl kifelé haladva különböz típusú mélylápot, Myricaceae, Taxódium és

[

Sequoia láperdt és külön kiszáradó lápot különböztet meg.

Ezek ismeretében igyekeztünk értékelni a mennyiségi diagram adatait. Az össze-

sít diagram azonban igen sok zavaró tényezt tartalmaz, mert egymás mellett szere-

pelnek a kszénképz növények sporomorphái és a kszénképzdésben szerepet nem
játszó allochton sporomorphák.

Abból a ténybl kiindulva, hogy a kszén általában autochton képzdmény,
egy diagramot (3. ábra) készítettem, amely nagyobb rendszertani egységenként tünteti

fel az általam autochtónnak és allochtónnak vélt sporomorphákat. A láptípusok meg-

állapításánál figyelmen kívül hagytam az allochton sporomorphákat. Természetes

azonban, hogy egy részletesebb munkában e kísér flórát is figyelembe kell venni, mert

az allochtonnak vélt sporomorphák megjelenésében is vannak törvényszerségek,

amelyek a lápképzdéssel kapcsolatban lehetnek és a láptípusok megállapításánál

szerepet játszhatnak. Ha csupán az autochtónnak vélt sporomorphákat vesszük

vizsgálat alá, meglehetsen h képet kapunk a telepképzdés menetérl.

Az alsó, II. sz. telep kialakulása kevés autochton növényi anyagot termel nyíl-

tabb vízfelület síkláppal kezddhetett, azonban a csekély %-ban mutatkozó Pteri-

dophyta, Taxodiaceae-Cupressaceae, á viszonylag sok Myricaceae-Betulaceae maradvány
arra utal, hogy a vízzel való elborítottság nem volt teljes, bár számolnunk kell a fent

említett, egyébként autochton sporomorphák viszonylagos allochtoniájával is. A nagyobb
vízzel való borítottságot a következ tények bizonyítják : a) az 1. mintából a submers

Ceratophyllaceae pollenje került el, b) a szárazabb viszonyokat jelz gombamaradvá-
nyok száma kevés (I. sz. táblázat), c) finom szövetmaradványok, kutikulák, bélszövet

található a macerátumokban és végül d) az allochton elemek rendkívül nagy százalék-
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bán szerepelnek, amely felgyarapodás csak nagyobb vízfelület és kevés helybenélt

növény esetében lehet ilyen nagymérték. A fentiek alapján az 1 . mintával képviselt

réteget sekélylápi képzdménynek tartom. E sekély láp a 2. és 3. mintában folytató-

dik, ahol Taxodiaceae-Myricaceae és Cyrillaceae halmozódik fel, a 4. mintában pedig

kissé kifejldött Myricaceae-Betulaceae láperdbe megy át.

n \mV777V7V777777777777777777/77/77Z7n

mmm
^Z7/7/77}777777777/7777

WV.77/777777777777:,. A

ALLOCHTON AUTOCHTON

3. ábra. Katalinbánya autochton és allochton sporomorpháinak %-os megoszlása — Perzentuale Ver-

teilun^ dér autochtonen und allochtonen Sporomorphen von Katalinban}’a

Az alsó telep fels részében a Myricaceae-Betulaceae a 6. mintából kiszorul.

A Taxodiaceae-Cupressaceae láperd a 7. számmal jelzett kszénrétegben érte el egyik

legnagyobb kifejldését. A továbbiakban ismét egy Myricaceae-Betulaceae flóra jelenik

meg, tehát egy nedvesebb láperd, amelyet a 9. és 1 1 . minta képvisel. Ezt a térszín-

süllyedés gyorsulásával lehet magyarázni. Ezután a lassú süllyedést egy hirtelen bekövet-

kezett süllyedés válthatta fel, amely a telep elmeddsödéséhez vezetett.

A fels, I. telep képzdésében is hasonló törvényszerségek nyilvánulnak meg.

A 12. mintában a nagy autochton sporomorpha % sem mély, sem sekélylápi képzd-

ményre nem vall. De láperdt sem tételezhetünk fel, mert sem a Myricaceae, sem a

Taxodiaceae nem éri el a láperd álkotásához szükséges értéket. Ezen ellentmondó

tények alapján arra kell gondolnunk, hogy egy mélylápi üledékkel van dolgunk, ahol

az autoelitonnak vélt sporomorphák sem helyben keletkeztek. Az alloehtoniát a Lygo-

diurn spórák és egyéb sporomorphák korrodáltsága igazolja.

A 14. sz. minta anyaga sekélylápi jellegét az egyszikek mellett a Betulaceae

és Taxodiaceae fokozatos elretörése és a Nyssa-érték jelzi. A nagyobb vízzel \ aló

elborítottságnak azonban ellentmond a gombamaradványok nagy száma.
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A 15. sz. minta palás kszenet jelez. Itt a zárvaterm X. A. P. magas százalékos

t
értékeit az egyszikek mellett a Myricaceae- Betulaceae és a Cyrillaceae veszik át, tehát

az együttes Myricaceae- Betulaceae láperd lehetett, jelents mennyiség Taxodiaceae-xal.

A továbbiakban hasonló együtteseket találunk a 17. és 19. palás kszénmintákban.

Ezek közül a legnedvesebb a 19. réteg lehetett, amelynek kialakulását egy kezdd
intenzívebb süllyedés okozhatta és mint az alsó telep fels határán a kszéntelep egy

hirtelen süllyedés következtében meddvé vált.

E három palás kszénréteg között két tufabetelepülés van (16. és 18. minta).

Mindkét csekély vastagságú tufaréteg a Pteridophyta százalék nagymérték csökkené-

sével rajzolódik ki. Ezt azzal magyarázom, hogy a tufa az érzékenyebb és sekélyebben

gyökerez lágyszárúakat elpusztította, míg a mélyebben gyökerez fákat és a vízben

gyökerez cserjéket nem, vagy csak kevéssé befolyásolta. Ilyennek tartom a Taxodiaceae-

Cupressaceaet és a Myricaceae-Betulaceaet.

séghajlattani viszonyok

A klímaviszonyok megállapításánál problémaként jelentkezik az, hogy a tercier

sporomorphákat ez ideig legfeljebb nemzetségig tudtuk meghatározni. Viszont a pontos

éghajlatszámítási adatokhoz a fajok elterjedési területének ismerete szükséges. A kérdés

most már az, hogy honnan vegyük a sporomorpha nemzetségekkel jelzett fajokat?

A magunk részérl a sporomorpha genusz és a récens faj közötti r áthidalására a makro-

maradványokat használjuk fel közvetítként.

Abból az elképzelésbl indulunk ki, hogy a tercierben élt növények kedvez
körülmények között sporomorphákat kellett hogy visszahagyjanak. A fosszilis lápokban

megrzött sporomorphák minden valószínség szerint azoktól a növényektl származnak,

amelyeket makromaradványokként a hazai tercierbl ismerünk. Miután pedig a makro-
fossziliák legnagyobb részénél ismeretes a közel rokon récens faj, a sporomorpha-

nemzetségek mellé állítottuk a megegyez nemzetségit inakromaradványokat és az

azoknak megfelel récens fajok elterjedési területét vettük alapul az éghajlati adatok

összeállításánál. A makrofossziliák kiválasztásánál igyekeztem a leggyakoribbakat, az

idbelileg és térbelileg területünkhöz legközelebb állókat felhasználni, amelyek ökoló-

giailag is figyelembe vehetk a lápképzés szempontjából, vagy a láptól nem messze,

szárazabb termhelyen élhettek, de hmérséklet és csapadékigény szempontjából nin-

csenek távol egymástól.

Ezen válogatás eredményeként a sporomorphákkal képviselt és felhasznált

fajaink a következ flóraterületeken fordulnak el :

I. Holarktikus flórabirodalomban :

Mediterrán
( + középeurópai -j- pontuszi) 15 faj

Keletázsiai 2 ,,

Pacifikus É-Amerikai 4 „

Atlantikus É-Amerikai 25 ,,

II. Paleotrópusi flórabirodalomban :

Indomaláj 7 ,,

III. Xeotrópusi flórabirodalomban :

Amerikai tropikus 4 ,,

E felsorolásból is már arra következtethetünk, hogy területünkön a harmadkor meg-

felel idszakában hasonló éghajlat uralkodhatott, mint a legnagyobb fajszámmal és

a legtömegesebb fajokkal jelzett mai Atlantikus Észak-Amerikában. Ez a terület a

6 Földtani Közlöny
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Koppén -féle éghajlatrendszerben meleg-mérsékelt-nedves éghajlatú, a leghidegebb

hónap középhmérséklete +18 és —3 C° között ingadozik, de rendszeres hótakaró a i

nincs, a legmelegebb hónap középhmérséklete 22 C°-on felül van. A területen száraz

idszak nem fordul el, minden hónapban csapadékos az idjárás. — Ugyanezen a

területen a Trewartha -féle éghajlatosztályozás szerint meleg-mérsékelt, köze-

lebbrl nedves szubtrópusi a kiima. Figyelemre méltó, hogy mindkét rendszerben

hasonló klímaviszonyok uralkodnak a Glyptostrobus hazájában, Kelet-Azsiában is.

A sporomorpha nemzetségekbl a makrofossziliák közvetítésével kapott récens

fajok elterjedési területének megfelelen, több meteorológiai állomás adatainak Hahn
[5] könyvébl vett értékeit használtuk fel pontosabb klímaszámításra.

A számítási adatok végeredményeként a következ értékeket kaptuk':
I

Januári középhmérséklet 10,8 C°

Júliusi ,, 25,1 C°

Évi „ 18 C°
:

Évi ingadozás középértéke 14,3 C°

Évi csapadékmennyiség 1224 mm

Adataink beleillenek az Andreánszky [2] által megadott értékek sorába,

bár Andreánszky nak a felshelvétre megadott értékei is %— 1 C°-kal maga- L

sabbak. Ugyancsak nincsenek adataink ellentmondásban Schwarzbachnak [13]

az északi Rajna-vidékre megadott értékeivel, aimál azonban magasabbak, amit a föld-

rajzi fekvéssel magyarázhatunk.

Pollensztratigráfiai besorolás

A palinológiai munkák szerint a felsoligocéntl a pliocénig igen kevés azoknak

a sporomorpháknak a száma, amelyek ezen id alatt eltnnek vagy újként jelennek

meg. Éppen ezért a sztratigráfiai munkák nemcsak minségi, hanem mennyiségi adatokra

is támaszkodnak. Potonié [11], Thomson és Pflug [18], valamint

Rein [12] munkáit használtam fel, hogy a Katalinbánya I. és II. telepének pollen-

flóráját -— miután magyarországi adatok nem állnak rendelkezésünkre — a német

terciert tárgyaló sztratigráfiai adatokkal összehasonlítsam és a katalinbányai barnakszén
korára következtetéseket vonjak le. Miután a mennyiségi adatokat Rein [12] tár-

gyalja és összefoglalása a közép-európainak nevezett német tercierrl a legfiatalabb,

az táblázatát vettük alapul a továbbiakban.

Rein katti-akvitáni, helvét, alsótortónai, tortónai és szarmata, valamint

középspliocén elfordulásokat jellemez 12 kiválasztott pollenféleség mennyiségi ada-

taival. Táblázatába beépítettük Katalinbánya I. és II. telepének megfelel pollen-

százalékait (4. ábra). A táblázat szerint a

1. Sapotaceae pollen az akvitáninál fiatalabb rétegekben nem fordul el. Anya-

gukban a Sapotaceae — a feltüntetett 12 pollenféleség %-ában kifejezve — 4%, ami

megfelel a rajnai akvitán %-os értékeinek.

2. A Pollenites microhenrici csak az akvitániig ér el 25%-ot meghaladó értéket.

Katalinbánya II. telepben 50, az I. telepben 25%-on felüli mennyiségben van jelen.

3. A P. liblarensis a katti-akvitániban és a helvétiben 10—30%-ig fordul el,

a tortonban már hiányzik. Az I. telepben 10% körüli értékkel szerepel, az alsó telepben

kevesebb.

4. A P. henrici csak a pliocénben hiányzik. Nálunk alacsonyabb értékkel van

képviselve, mint a német barnaszenekben.
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5. A P. villensis 5—40%-ig van képviselve a katti-akvitániban és 7— 10%-kal

a helvétiben. Feljebb nem fordul el. Nálunk csak 1%.

6. A 7?/n<s-típusú pollen a Rein által közölt pliocén anyagból hiányzik. Nálunk
kisebb %-ban fordul el, mint a német barnaszenekben.

7. A P. coryphaeus (Engelhardtia-Myrica) az anyagunkban jelentkez %-kal
egyaránt beleillik a pliocénen kívül minden emeletbe.
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4. ábra. Katalinbánya pollen-sztratigráfiai besorolása néhány németországi barnakszén elfordulása
sorába Rein nyomán — Die pollenstratigraphische Einordnung von Katalinbánya in die Reihe dér

deutschen Braunkohlenvorkommen nach Rein

8. P. carpinoides (Carpinus) csak az akvitániban és az annál fiatalabb rétegekben

található csekély %-ban. Anyagunkban hasonlóan kevés a Carpinus pollen.

9. A Tsuga pollen a tortónainál idsebb rétegekben nincs, anyagunkban sincs.

10. A Fagus pollen kis %-ban az akvitániban is elfordul, mennyisége a fiata-

labb rétegekben növekszik. Anyagunkban az akvitáninak megfelel alacsony %-ban
van jelen.

11. P. asper (Quercus) elfordulása általános, mennyisége a fiatalabb rétegek

felé 50%-on felülig növekszik. Anyagunkban az akvitáninak megfelel mennyiségben

van jelen.

12. A P. undulosus (Ulmus) a fels akvitánitól felfelé növekv %-ban fordul

el. Anyagunkban is kevés értékkel van képviselve.

Ezen adatok azt bizonyítják, hogy a katalinbányai kszén kora a német pali-

nológiai adatok alapján a rajnai akvitánnal esik egybe. Ez az eredmény megegyezik

a kszéntelepünk koráról alkotott régebbi felfogással.

6 *
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Azonban R e i n táblázatában alcvitáni (katti) elfordulásként a rajnai ftelep
pollenszázalékai vannak megadva. A rajnai barnaszén korát pedig P f 1 u g [9] szerint

Breddin és Quitzov újabban a középsmioeénbe helyezték és álláspontjukat

a paleobotanikusok közül többen átvették.

Ezek alapján a katalinbányai elfordulás sem lehet idsebb a középsmiocénnél.

Ez a megállapítás viszont Csepreghyné Meznerics I. álláspontját tá-

masztja alá.

A korra vonatkozó megállapításunkat azonban feltételesnek kell tekintenünk,

mégpedig azért, mert csupán egyetlen szelvény adatai állanak rendelkezésünkre. Hiányzik

továbbá a hazai tercier pollen-sztratigráfiai feldolgozása, amelyben minden bizony-

nyal kifejezésre fog jutni az ország délibb fekvése. Feltételesnek kell tekintenünk a

korra vonatkozó megállapítást azért is, mert burdigalai pollenképpel nem volt módunk
összehasonlítani a katalinbányait.
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Palynologische Untersuchung dér miozánen Braunkohle von dér Umgebung

von Salgótarján, Nordostungarn

p. SIMOXCSICS

Es wurden 19 Braunkohlenproben aus Katalinbánya untersucht. Die systema-
tische Verteilung dér Sporomorphen lautet : Algáé 1, Mycophyta 23, Bryophyta 1, Pterido-

phyta 18, Gymnospermae 9, Chlamydospermae 1, Angiospermae 64 Arten.
Die Flözbildung fing in einem Seichtmoor an, das durch Myricaceen-Betulaceen-,

spáter Taxodiaceen- und dann vvieder Myricaceen-Betulaceen-Sumpfwalder abgelöst
vurde. Diese bildeten den imteren Elz. Nach den tief- und darauffolgend seichtmoori-
schen Ablagerungen spielte in dér Bildtmg des oberen Flözes ein Myricaceen-Betulaeeen-
und dann ein Myrieaceen-Taxodiaceen-Sumpfwald die Rolle.

Xach den auf Makrofossilien’ beruhenden Angaben dér Klimaberechmmg ergibt
sich eine Durehschnittstemperatur dér Jánner von 11°, dér Monate Juli Von 25°, die

jáhrliche Mitteltemperatur mag cca. 18° gewesen sein, und die Menge dér gleieh-

massig verteilten Xiederschláge lásst sich auf 1200 inni vermutén. Das Kiima durfte
ein ausgeglichenes, niedersehlagreiehes, subtropisch-warmes gewesen sein.

Stratigraphisch kann die Braunkohle von Katalinbánya mit dér aquitanischen
Stufe dér rheinischen Braunkohlenbildung verglichen werden : diese wird jedoch
neuestens als mittelmiozán angesehen.
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dr. KISS JÁNOS— VIRÁGH KÁROLY

(I—IV. táblával)

Összefoglalás : A Balatonfelvidéken urántartalmú üledékes foszfátos kzet található. Vizsgálati
eredményeit és az ebbl levonható általános következtetéseket az alábbiakban foglaljuk össze :

1. Az uránelemet tartalmazó ..anyakzet” szingenetikus, üledékes foszfáttelep. Ennek vízszintes
1 kiterjedése az általános földtani felépítés alapján a jelenleg ismert területet lényegesen felülmúlja, meg-

ismert kis vastagsága azonban nem ígér nagy gyakorlati jelentséget.

2. A foszfatit f ásványa karbonátos fluorapatit, ami túlnyomó részben szerves élet (brachiopodák,
krinoideák és baktériumok, algák) közremködésével egészen sekély-viz tengerben jött létre.

3. Az urántartalom (kb. 0,01 %) és a kzet foszfortartalma között általános érvény az összefüggés,
bár a telep egyes részein a szerves anyag és az urán között is lehet korreláció. Az urán kalcium helyett
izomorf helyettesítésben íluorapatitban van.

4. Tiszta uránásványt az igen gyéren mutatkozó tyuyamuniton kívül nem tartalmaz.

5. A kzet eredeti urántartalma idsebb kzetekbl pl. permi homokkbl mállás útján dúsul

-

hatott fel, de ha a nehézásványként jelentkez cirkon és az urán anyakzetét közös nevezre hozzuk,
akkor egy primér— mecsekihez hasonlóan— ,,alkáli” jelleg magmához kapcsolódó primér telepbl is

származhat.

6. A fluortartalom nem jelent egyáltalán aszcendens eredetet, mert Szádeczky K. E. vizs-
gálatai szerint a I’O, nagy fluoraffinitásából kifolyólag a legjobb fluor kollektor. Ez megmagyarázza a

!
foszfatitnak aránylag nagy fluortartalmát, valamint az üledékes fluortelepek kialakulását is. Az itteni
fluorit tehát karbonátos "fluorapatit fluortartalmának kilúgzása útján utólagosan keletkezett s mint
ilyen, a sugárzó anyag feldúsításában nem volt semmi szerepe.

A balatonfelvidéki, valamint a budapestkürnyéki karbonátos kzetek foszfortartalma sürgeti a
foszfor faciológiai és geokémiai szerepének tisztázását, ami új színnel gazdagítaná meszes kzeteink üledék-
földtani vonatkozásokban még sok új eredményt ígér genetikai képét.

Az utóbbi évek radiológiai vizsgálatai szerint a Balatonfelvidék egyes részein

(Péesely) a környezettl eltér sugárzásintenzitás mutatkozik. Ennek kapcsán több-

irányú terepvizsgálatok indultak, melyek az elzkön kívül további urántól származó

radioaktív kzetek jelenlétét észlelték.

Az eddigi megfigyelések szerint a sugárzási értékek többnyire olyan helyeken

mutatkoztak, ahol a triász rétegösszletben „bitumenes-kovás mészk és márga” vesz-

nek részt. Ilyen kzetek több ponton felszíni kibúvásban láthatók, vagy a nem nagy
vastagságú lejttörmelék, ill. a pleisztocén és a feltalaj alatt nyomozhatok.

Bimmenes-kovás mészk és márga a balatonfelvidéki triászösszlet több szint-

jében található, de a legnagyobb érték sugárzási értéket ez id szerint csak a középs-
triász megyehegyi dolomit fels részében mutatkozó „bitumenes-kovás mészk” szol-

gáltatta. A kutatás alatt álló terület földtani felépítésében id. Lóczy alapján a követ-

kez képzdmények vesznek részt :

A werfeni összletbe sorolható lemezes mészk fedjében jelents vastagságban

és kiterjedésben (50—200 m) smaradványokban igen szegény anizuszi megyehegyi
dolomit települ. Ez a kzet megszakítás nélkül nyomozható Felsörstl egészen Akaii

határáig, de több kisebb foltban, lepusztulási roncsként megtalálható Dörgicse—Köves-

kálla. Monostorapáti környékén is. Jellegzetessége ennek a kifejldésnek a többi triász

dolomithoz viszonyítva a vastagpadosság, sok helyen azonban rétegzettséget ez sem
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mutat. A megyehegyi dolomit rendszerint tömött-finomszem, ritkán közepesen szem-

csézett, szürke, szürkéssárga, fehéres, de ritkán vörös szín. Ennek fels része rendszerint

márgás, fedjében vékonypados mészkvel, mely az anizuszi lemezes mészk jelleg-

zetes faunaegyüttesét : krinoideákat, braehiopodákat, eefalopodákat tartalmazza

(Rynchonella decuvtata szint). Azokon a helyeken, ahol ez a (recoarói) mészk és márga
hiányzik, ott helyettesít fáeiesként krinoideás-braehiopodás dolomit jelentkezik.

Az anizuszi emeletet 10— 12 m vastag trinodozuszos hófehér kagylósmészk zárja le,

(Ceratites trinodosus)

,

majd e fölött a buchensteini rétegeket képvisel Trachyceras

reitzi tartalmú, meszes-márgás-diabáztufás rétegek, valamint a tridentinuszos, tzköves
mészk települnek. Jó feltárásban, egy szelvényben ezek a kzetek fleg a klasszikus

felsörsi Malomvölgyben nyomozhatok, ahol a fentieken kívül a felstriász tagozat is

majdnem teljesen képviselve van.

va

de

215*

’E2 co "

i
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1. ábra. A pécselyi 11. sz. kutatóárok vázlatos szelvénye. Magyarázat: 1. megyehegyi dolomit
(anizuszi emelet), 2. foszfatit (réteg, kéreg, átitatódás), 3. CaF .-erek és fészkek, 4. világos szín mészk
( Rhynchonella decurtata, Ceratites imzoífosiís-tartalmú és buchensteini rétegek), 5. lejttörmelék, 6. talaj. —
The prospecting trench Xo. 1 1 . at Pécsely. Profile sketch. Explanations: 1. Megyehegy dolomité
(Anisian stage), 2. Phosphatite (strata, incrustations, infiltrations), 3. Veinlets and nodes of CaF»,4.
Light colored limestone (horizons of Rhynchonella decurtata, Ceratites trinodosus and of the Buchenstein

strata), 5. Scree, 6. Soil.

A sugárzó anyagot tartalmazó kzet szürkésfekete, szürkésbarna vagy világos

sárgásbarna szín, külsleg kovás márgára emlékeztet. Vastagsága a 20—30 cm-t nem-

igen haladja meg. A legújabb Aszóf környéki kutatások a megyehegyi dolomit fölött

„diabáz” tufitos képzdményekkel többszörös ismétldésben tárják fel ezt a kzetet,

vízszintes elterjedését azonban ezidáig kellképpen még nem sikerült tisztázni.

Finoman sávozott, világos és sötétebb szürke vagy fekete 1 mm-tl 6—7 mm
vastagságot elér sávok ritmusos váltakozásából áll, így vékonylemezes, vékonypados

megjelenés. (I. tábla, 1 .) A vékony padok felületén helyenként zsugorodásból

származó repedezettség látható, ami nem a kiemelkedés következményeként elálló

„kiszáradási forma”, hanem diagenezis utáni eltér anyagtöinörülés-kristályosodás

következménye (dolomit-foszfatit-mészk). A repedezettségét nem tölti ki a késbbi

üledéknek — mészknek —- anyaga, így nem eróziós hézagot kitölt képzdménnyel
van dolgunk. (I. tábla, 2.). Rendszerint nem síklap mentén fejldik ki a megye-

hegyi dolomitból, hanem azon kissé hullámosán helyezkedik el, vagy kisebb, nem nagy

mélységig ható „gyökeret” bocsát a dolomitba. Az üledékképzdés — az elzk alap-

ján — miden megszakítás nélküli, az anizuszi karbonátos összlet szingenetikus tagja,
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annak jellegzetes kzettani kifejldése. Ebben helyenként ibolyaszm fluorit-erecskék

vagy hintések vannak, melyek gombostfej-nagyságú fészkek alakjában a megyehegyi

dolomitban is fellelhetk. A fluoriterek és fészkek mentén a kzet egy kissé kifakult.

2. ábra. Foszfatit telep ideális szelvénye és tektonizrnus utáni helyzete. Magyarázat: 1. megyehegyi
dolomit (anizuszi emelet), 2. foszfatit, 3. brachiopodás mészk, 4. Ceratites trinodosus -tartalmú mészk,
5. buchensteini rétegek — Ideál section through a phosphatite deposit and the position of the same after
tectogenesis. F, xplanations: 1. Megyehegy dolomité (Anisian stage), 2. Phosphatite, 3. Brachiopod

limestone, 4. I,iinestone with Ceratites trinodosus, 5. Buchenstein strata

finom szemcsézettsége közepes szemcsézettségvé válik. Fluoritfészkek és erecskék

túlnyomó részben, de nem szükségszeren, olyan helyeken jelentkeznek, ahol a kzet
tektonikailag felszabdalt, feldarabolódott, s ahol rendszerint nagyobb sugárzási ano-

máliák is mutatkoznak. Az ilyen helyeken a sugárzó anyagú ,,bitumenes kzet” is apró
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törmelékre esett szét, majd dolomittörmelékkel együtt, breccsás szerkezet kzetté
cementálódott. (I. tábla, 3.). Ilyen helyeken a fluoriterecske esetenként behatol

a foszfátos törmelékbe is, azon túl azonban mint kalcitér folytatódik, mert a fluor a

foszfatitban megreked. Ez az apatitnak újrakristályosodásával hozható összefüggésbe

(III. tábla, 12.), mert a tektonikus övékben lev foszfor nem apathalakban,

hanem nagy részben brushitként van jelen. A foszfatitban lev fluoritfészkek vagy erek

hasonló szerkezeti változásokat okoztak, mint a dolomitban. Ha fészkes megjelenés a

fluorit, akkor szöveti alkotórész alakjában helyezkedik el az apatitos alapanyagban.

Az apatit határozottan anizotrop jellegeket mutat, a távolabbi szubmikroszkópos

megjelenés apatitmez mellett. A dolomitban lev fluorit mellett az egyébként finom-

szemcsés dolomitkristályok durva kristályossá válnak. A fluorit majdnem mindig

tartalmaz zárványként kalcitot és dolomitot. Nem ritka a fordított eset, amikor

nagyobb kaleitkristály belsejében (100) lapokkal határolt kockás fluorit, vagy három-

szögalakú hasadási oktaéder figyelhet meg (I. tábla 4. és II. tábla 5.).

A fluoritnak (111) szerinti hasadási repedéseit utólagosan apatit, illetleg kalcit

töltheti ki. Esetenként megfigyelhet a bitumenes kzet anyagának, mint cementáló

anyagnak, fellépése a breccsás szerkezetben, vagy az elmozdulási mértéktl függen a

brachiopodás mészk v. a dolomit repedéseiben kéregszer megjelenése. Nyilván, itt

szerkezeti mozgások után fellép oldásos és anvagvándorlásos jelenséggel van dolgunk,

ami a „bitumenes kzetnek” a környez kzeteknél jobban oldódó tulajdonságával

magyarázható. Az utólagos oldásból származó epigén jelenségek, az epigén ásványok

kialakulása a karbonátos kzetek pórusaiban, üregeiben és repedéseiben a terület nagy
részére kiható jelenség. Az epigén jelenségek vizsgálataink alapján kétirányúak.

Az egyiket kétséget kizárólag felülrl lefelé irányuló oldatok eredményezték, a másik

aszcendens jelleg. Idbeli kialakulásuk az elmosódó bélyegek miatt még nem rögzít-

het, minden bizonnyal egymást követ jelenségek, a deszcendens folyamatok aszcen-

densnél hosszabb idn át tartó mködésével. Az aszcendens folyamatok nem jártak

jelents anyagfeldúsulással a karbonátos anyakzetben, azok fleg az eredeti anyag

elemeinek oldásában és kilúgozásában merültek ki. Ilyen „aszcendens” folyamatok

eredménye a fluoritos erek és fészkek kialakulása, nagyobb víztiszta kalcitfészkek kelet-

kezése a dolomitban, majd a környezetbl helyenként jelents mértékben fellép radontól

származó sugárzásintenzitás hirtelen fellépése is.

Szorosan a sugárzó anyagot hordozó „bitumenes kzethez” kapcsolódik egy kéreg,

bevonatok és erek alakjában megjelen smaragdzöld szín, a területet jellegzetesen

kísér epigén ásvány. Az eddigi megfigyelések szerint ez az ásvány az egész Balaton-

felvidéken több szintben fellelhet. Szembetn az ásvány csillámszer megjelenése.

Nyomelemként krómot, vanádiumot, nikkelt és rezet tartalmaz. Optikailag kéttengely,

negatív, glaukonitra emlékeztet, DTA hbomlási görbéje is glaukonitszer ásványra utal.

A glaukonitnak bevonatos megjelenése mellett a „diabáz tufában” van egy

1— 1,5 cm vastag, rétegszer megjelenése is, ami az elzvel tökéletesen megegyezik.

A glaukonit Uppor E. (Pécs) szerint 0,001—0,004%-ban uránt és 0,03—0,01%-ban

vanádiumot tartalmaz. Az urán itt minden bizonnyal adszorpciósan kapcsolódik a

rétegrácsos glaukonithoz. A vegyi összetétel (Cr, V, Ni és urán) és a röntgen d(hk | >

értékei a glaukonitnak újszer változatát és képzdését jelentheti, ami további

beható vizsgálat tárgyát képezi.

A sugárzó anyagot tartalmazó ;,bitumenes mészk” a laboratóriumi vizsgálataink

alapján nem mészk, hanem hazánkban eddig még nem ismert, új fáciesjelz kzet

:

foszfatit. A továbbiakban az ebben a szintben megjelen bitumenes mészkövet fosz-

fatitnak nevezzük. A foszfatit kémiai elemzések szerint átlagban 21—28% között tar-

talmazza a foszfort : P
2
0

5
-alakban.
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A smaragdzöld glaukonit kémiai összetétele és <1 (j] k 1 )

értékei

/. táblázat

Színkép: V + Ni gyenge nyom, i Glaukonit, Pécsely
Co — ,

Cu nyom I (1958) Cu/Ni —8 m A
Glaukonit ASTM
Grun er (1935)

SiOj .

TiO. .

ai,o 3 .

Fe 20 3

FeO .

Cr 20 3 .

MnO .

CaO .

MgO .

k'2o. .

Xa 20—H 20
+h 2o
CO. . .

p 3o 3 .

14,24
10,32
1,47
0,07
nyom
1,49
3,56
7,52

3,66
6,59

0,15
nyom

4.29
3,66
3,33
3,08
3,80
2,69
2,58
2,40
2.30

2,13
2,00
1,93
1,83

e
e
ke
gy
gy
ie

e

gy

gy
igy
így
így

99,79% 1,65 e

ie = igen ers
e = ers
ke = középers
gy = gyenge
igy = igen gyenge

10,00
4,90
4,50
3.67
3,31
3,09
2,86
2.68
2,58
2,40
2,26
2,19
2,14
2,00

20
10
50
50
70
20
20
10

100
50
10

20
20

1,82
1,72
1,66
1,52
1,37
1,34
1,31

1,20

10
10
50
100
10
10
10
10

Elemz: Tolnay V. — Földváriné Vogl M. — Simó B.

Felv. : Gyré G.-né.

Foszfatit elemzési adatai
II. táblázat

1 2 3 4 5 6 7 8

Si0 2 5,28 8,90 19,28 10,64 8,33 18,31 0,79 0,54
F'e.Öj 0,64 0,67 0,64 0,29 1,45 5,71 0,34 0,31
CaO 46,54 44,02 36,31 32,52 41,49 33,92 33,78 32,80
MgO 3,25 1,80 2,35 18,40 8,00 4,20 19,63 20,41
K 20 0,72 1,48 3,49 1,75 — 2,69 — —
Na 20 0,53 0,76 1,07 0,70 — 0,10 — —
P 2O s 22,90 27,80 21,00 23,47 — 0,17 0,17 0,08
v 2o 5 0,02 0,02 0,03 0,035 — 0,029 — 0,007
co 2 15,12 4,78 4,85 8,84 21,20 25,29 43,76 44,65
F — — — 2,38 4,80 — — 0,15
C (szerves) 0,09 0,22 — 0,002 0,06 — — ——H.O 0,29 0,93 1,32 1,01 — 2,47 — 0,07
+h 2o 3,52 3,31 2,91 2,04 — 3,41 — (nyom)

Elemz: Tolnay V.

A táblázatban feltüntetett elemzések mellett számos további elemzés készült el,

melyek legfontosabb értékeit : CaO-t, P-t, U-t és a vanádiumot mintánkénti eloszlásban

összefügg diagramban ábrázoltuk, ami a foszfatitnak ásványtani-geokémiai jellegét

közelebbrl világítja meg (3. ábra). Legszembetnbb összefüggés az urán és foszfor

között van, ahol a foszfor ingadozásait az urán eloszlása hen követi. Az urán és a kal-

cium között fordított az összefüggés, a CaO — P
2Ü5

és ugyancsak túlnyomó részben az

U — V
20 5 között is. Ezek magyarázatára még visszatérünk.

A mindig jelenlev kovasav szeszélyesen ingadozik, a többi elemmel nem mutat
semmiféle szabályos összefüggést. Általában a márgás külsej kzetváltozat — várható
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módon — szilíciumban dúsabb. Sósavas kezeléssel a foszfatitból jelentékeny szürkés-

fekete szín „bitumenes anyag” marad vissza, minek szerves tartalma az elemzések

szerint nem haladja meg a 0,22% (T o 1 n a y V.), ill. a 0,28%-ot (Gedeon).
Az extrahálással kivont szerves anyag sötétbarna, olajos külsej, gyantás anyag. Szagra,

színre, fenytolajra emlékeztet. Többnapos beszáradás után benne sötétfekete dendritek

és fészkek, valamint apró, léces külsej, ersen pleokroós tk képzdnek. A szerves anyag
nem minden esetben tartalmaz sugárzóanyagot (U-t), így ennek akkumulációjában

nem lehetett dönt szerep. Fleg azon foszfatitok urán és szerves anyaga között van
némi összefüggés, ahol a sötétebb és szerves anyagban dúsabb, finomszerkezet sávok

foszfatitos sávokkal váltakoznak. A 11 -es kutató árok foszfatitjának szerves anyaga

egyáltalában nem tartalmaz uránt, a 14-es kutató árok sávos foszfatitjának szerves

anyaga viszont már urántartalmú. Hogy az egyes foszfatitok (pl. a sávos) szerves anyaga

urántartalmú, míg ugyanazon szintbe tartozó foszfatit, valamint a triász egyéb emele-

tében található „bitumenes” kzetek uránmentesek, ez id szerint megnyugtató módon
nem magyarázható. Szeszélyes kialakulásuk feltehetleg eredeti üledékképzdést vissza-

tükröz jelleg.

A kzet sósavas oldási maradékának bromoformmal elválasztott frakciója

lényegében három ,,nehézásvány”-ból áll. Az uralkodó liinonittörmelékek mellett,

melyek többnyire idiomorf hematitkristálvok utáni álalakok, igen gyakori a korund,

alárendeltebb a cirkon. A korund mindig kagylós elválásig tintakék törmelékekbl áll.
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A cirkon megnyúlt, idiomorf kristályok alakjában van jelen, melyeken oldásos, korró-

ziós nyomok is vannak. Ezen ásványok primér képzdése fleg alkáli kzetekhez kap-

csolódik, így a foszfatit urántartalmával ezek primér kapcsolata is feltételezhet.

A foszfatitos kzet karbonátos fluorapatitból, hidroxil apatitból, brushitból,

kalcitból és helyenként fluoritból áll. A karbonátos fluorapatit rendszerint igen fino-

man szemcsés, helyenként szubmikroszkópos méret kristályokban jelenik meg, melyek

számos helyen kalcitsávokkal ritmusosan váltakoznak. A szubmikroszkópos eloszlású,

karbonátos fluoritapatit mellett még amorfnak mutatkozó, barnás szín részlegek is

vannak, melyeket eddig az irodalom kollofanit néven ismert. Újabb X-vizsgálatok

alapján a kollofanit, a franeolit, a dalilit stb. az apatittal, a karbonátos fluorapatittal

teljesen megegyez d(hki) értékeket szolgáltat, azonos rácsfelépítés ásványok, így külön-

álló species jellegük megszntnek tekintend. A jelenlegi foszfatit tehát egy átkristá-

lyosodásban lev állapotot rögzít, ami kezdetben kolloidális, amorf jelleg volt.

A foszfatit alapanyagában a szerves szerkezeteken kívül kalcittal kitöltött, apró,

geodaszer üregek vannak, melyekben az alapanyagból piramisokkal határolt, ts,

vagy léces karbonátos fluorapatit és brushitkristályok nyúlnak, vagy a kalcitban zár-

ványszeren ülnek. Az üregek falát rügyre emlékeztet gumók bélelik ki. A brushit

(CaHP0
4 • 2 H,0) ezidszerint csak a tektonikus övék mentén másodlagosan kialakult

bekérgezésekben és a breccsás kötanyagban jelentkezik, a réteges megjelenés foszfatit

alapanyagában nem sikerült kimutatni (II. tábla, 6—

7

—8.). Az epigén tényezk
hatására oldódó primér-üledékes, karbonátos fluorapatit foszfortartalma a fluor eltávo-

zásával és egyidej fluorit képzdésével többnyire már csak brushitalakban válik ki,

ami az eddigi megfigyeléseink szerint uránt már nem is tartalmaz.

A karbonátos fluorapatit Altschuler és Jacob [2] szerint a magmás
fluorapatittól cellaméretekben különbözik :

Cellaméret

módosulat a0 A c0 A c/a

hidroxilapatit 9,413 6,875 0,770
fluorapatit 9,386 6,878 0,733
karbonátos fluorapatit 9,344 6,881 0,736

A fluorapatit és a karbonátos fluorapatit közötti különbséget a kémiai eltérés

jobban kifejezi, mint a d( h ^i) adatok. A d(hkl) értékében lev különbözségeket lénye-

gileg az egyes vonalak megkétszerezése, ill. megvastagodása mutatja. A karbonátos

fluorapatit a magmás fluorapatittól 2—4% C03
-tartalmával különbözik, így képletét

Ca10(PO4 , C03 ) 6
(F

2_ 3) fejezi ki. Törésmutatója 1,575— 1,625 között ingadozik. A balaton-

felvidéki karbonátos fluorapatit törésmutatója n = 1, 60-nak adódott. Megnyúlt kristá-

lyokon mért kettstörés értéke —0,003 körül mozog. Kioltása hosszanti irányban pár-

huzamos. A foszfatit röntgenvizsgálati adatait a III. táblázatban tüntetjük fel.

Gyakran megfigyelhetk a kéregszeren megjelen foszfatitban az önálló kalcit-

romboéderek, de ennek ellenkez példája is látható : karbonátos mezben önálló szub-

mikroszkópos apatitfészkek, vagy jól lehatárolt, léces, négyzetes kristályai vannak.

A szabad szemmel is megfigyelhet világosabb és sötétebb ritinusos sávok, a

foszfátos, ill. karbonátos elegyrészek mennyiségi eloszlásának függvényei A sötétebb

mezk kizárólagosan finomszemcsés apatitból állnak, a világosabb sávok-mezk kialaku-

lását pedig a foszfátos alapanyagba ágyazódó kaleitroinboéderek ugrásszer fellépése

eredményezi. A világosabb mezkben (a sávozottsággal párhuzamosan) sok apró, kerek-
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ded, megnyúlt tojásalakú, valamint fonalas-férges körvonalú, hieroglifára emlékeztet

alakulat van, melynek átkristályosodott kalcitos anyagában a finomabb szerkezeti

vonalak már elmosódtak, így még közelít meghatározásra sem alkalmasak — de szer-

ves eredetük nem kétséges (III. tábla, 10.).

A foszfatit fedjében lev brachiopodás mészk és helyenként a foszfatit is, jelleg-

zetes szerves héjak metszeteit tartalmazza : kagylókat, brachiopodákat, krinoideákat.

A mészk szerves héjmaradványai közül a kagylók mindig kaleithéjúak, brachiopodák

gyakran apatitból állnak. Ilyen esetekben ezek teljesen elszigetelten ülnek a mészkben,

így feltételezhet a héjnak eredetileg is kalciumfoszfátból való felépítése. A foszfátos

alapanyagban az apatitvázú brachiopoda és egyéb maradványokon kívül esetenként

tömegesen lépnek fel 1 mm és mm alatti átmérj kerekded (apatitból álló) képletek,

melyek minden bizonnyal algák lehettek (III. tábla, 11.).

111. táblázat

Karbonátos fluor-
apatit, Pécselv (1957)*

Cu/Ni, 8 m A.

Apátit, Grönland
(Sztrókav, 1 956)
Cu/Ni, 8 m A.

Fluorapatit
Mc C o n n e 1

ke 3,42 ke 3,38 2 3.432

gy 3.16 így 3,1

1

3 3.060
ke 3.03 igy 2,99 0.5 2.975
ie 2.77 ie 2,76 10—4 2,796—2,769
e 2,68 e 2.66 6 2,702
ke 2,603 ke 2,581 3 2,616
is;v 2,509 így 2,491 0,5 2,517
ke 2,224 ke 2,224 2 2,248

gy 2.124 gy 2.115 1 2,135

gy 2,061 így 2,026 1 2,057

gy 1,990 így 1,976 0,5 2,001
e 1,924 e 1,921 3 1,937

gy • ,874 így 1,865 1 1,883
íe 1,832 e 1.821 6 1.838
ke 1,786 gy 1 ,783 3 1.795
ke 1,753 gy 1 ,760 3 1,769
ke 1,719 gy 1,729 3 1,720
igy 1,630 ke 1 ,701 —— — gy 1,629 1 1,637
igy 1.578 igy 1,588 0,5 1 ,605

így 1,523 igy 1.519 0.5 1,521

igy 1,480 igy 1,489 1 1,498

gy 1.453 gy 1 ,459 2 1,468— — gy 1.440 1 1,452

így 1,417 gy 1,419 1 1,445
igy 1.396 igv 1,375 1 1,424
igy 1,334 igy 1,338 — —
igy 1.301 igy 1,301 — —
így 1,272 így 1,270 — —
így 1,257 igy 1,247 — —
gy 1,229 gy 1,228 1 —
igy 1,209 gy 1,211

ie = igen ers
e = ers
ke = középers
gy = gyenge
igy = igen gyenge

* Felvette : G y öl én é F. É.

A balalonfelvidéki foszfatit képzdése és az urántartalom

A mikroszkópos és egyéb vizsgálatok a balatonfelvidéki (péeselyi) foszfatitnak

jellegzetes vegyi üledék voltát rögzítik. A foszfornak üledékes kzetekben való fel-

dúsulása az irodalmi adatok szerint részletesen vizsgált, de üledékföldtani vonatkozá-

saiban még mindig tisztázatlan kérdés. Ennek okát a foszfor igen változó geokémiai

jellegében kell keresnünk. A litoszféra legfels részében a foszfor uralkodólag P+ 5 alak-
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bán jelenik meg, ahol a nagy kötésenergiájú, tetraéderes (P0
4 )
gyökök fleg a kalciumot

kötik le. Ennek tulajdonítható, hogy a foszfor a magmás geofázisban is apatit alakban,

plagioklászokkal egyidben válik ki, .s hogy a bázisos plagioklászdús kzetek általában

a legjobb foszfor kollektorok :

olivingabbró = 0,29% a gránit 0,19%

bazalt = 0,45% a riolit 0,08%-ban

A
tartalmazza a foszfort (P20

5 ). Közismert, hogy az üledékes kzetek foszfortartalmát

túlnyomó részben a magmás kzetek apatitja, ill. kisebb mértékben a monazit szolgál-

tatja. A foszfátok (így az apatit is) karbonátokhoz hasonlóan, szénsavas közegben oldód-

nak, s kalciumhiány esetén igen sokáig oldatban maradhatnak, s vagy alkáli foszfát

alakban, vagy pedig kolloid Ca-foszfátként vándorolnak. Krumbeinés Garrels
szerint a P0

4
-iont fleg a kalciumfelesleg csapja ki 7—8 pH között, így azok a foszfát-

telepek, melyek mészkben fejldtek ki (pl. USA-ban Idaho, Montana, Wyoming,
P'lorida, továbbá az északafrikai partvidéken Algír, Tunisz, Marokkó), mint kicsapódási

vegyi termékek jelentkeznek. A tengerbe került foszforsavat, ill. kolloidális Ca-foszfátot

többnyire a szerves éllények kötik le. Ennek tulajdonítható, hogy a partközeli sekély-

tengeri képzdmények a szerves élet nagy foszforigénye miatt foszforban szegények,

a mélytengeri képzdmények viszont lényegesen gazdagabbak. A mélytengeri vörös

agyag foszfortartalma átlagban 1 200 g/t, de Correns szerit ennél lényegesen

nagyobb értékek is adódnak. A partközeli neritikus képzdmények, pl. a homokk,
mindössze 350 g/t, a mészk 100—200 g/t P-t tartalmaz. Ennek alapján nagyobb sekély-

tengeri foszforfeldúsulás csak olyan helyeken történhet, ahol az éllények nagyobb
mennyiség foszfort képesek felszedni, és vázaiknak, csontjaiknak helybeli felhalmo-

zódása és azok foszfortartalmának újraoldódása foszfáttelepek képzdését eredményez-

heti. A foszfor oldatbavitelét a szerves anyag bomlásával keletkez ammónia nagy-

mértékben elsegíti. A balatonfelvidéki foszfatit-telep ilyen sekélytengeri kialakulású.

amit brachiopodák, kagylók és talán algák foszfor akkumulációja segített el, majd
a P-tartalom diagenetikusan összefügg teleppé tömörült. Ez a tiszta vegyi üledék-

képzdés egyenes folytatása annak a progresszív tengeri folyamatnak, ami Vadász
E. szerint a balatonfelvidéki triászösszletben mechanikai üledékképzdéssel indult,

fokozatosan vegyi üledékek kialakulásával folytatódott a karbonátokon keresztül a

most felismert foszfáttelep képzdéséig. Az üledékkifejldés itt általában kétütem :

a szeizi emelettl az anizuszi emelet fels határáig terjed az els folyamat, a második
ciklus a ladini emelettl kisebb mérv transzgressziós jelleggel indul, s ebben a vegyi

üledékek az alsó-középstriász sorozatnál már lényegesen nagyobb szerephez jutnak.

Ha figyelembe vesszük az egész balatonfelvidéki triászösszlet foszfortartalmát, az

anizuszi emelet P-mennyiségét 100-nak véve alapul a következ eloszlást kapjuk :

az alsótriász szeizi rétegek legalsó képzdményei gyakorlatilag foszformentesek, a kar-

bonátos kzetek megjelenésével már a P is jelentkezik nyomokban. A kampili vékony-

lemezes mészkben már észrevehet kiugrás mutatkozik, az anizuszi (50—200 m vastag)

megyehegyi dolomit „alsó-középs” része gyakorlatilag foszformentes, legfels részében

viszont a triászösszlet legnagyobb foszforfeldúsulása van. A Rynchonella decurtata és

a Ceratites trinodosus-taxtsámn szintekben hirtelen csökkenés, a buchensteini rétegekben

újból kisebb jelentség foszforfeldúsulás jelentkezik.

A foszfor ingadozó, hullámzó megjelenése szükségessé teszi faciológiai szerepének

behatóbb tanulmányozását, annál is inkább, mert a Budapest-környéki felstriász

képzdményeket — mennyiségben ugyan nem jelents mértékben, de jelenségben épp
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oly fontos módon — foszfortartalmúnak találtuk. Részletes vizsgálat alá kell vennünk
az összes hazai mezozóos karbonátos kzetek foszfortartalmát, Ca/P közti korreláció

megállapítása céljából, amibl nemcsak általános üledékföldtani, hanem messzebbmen
geokémiai következtetésekre is nyílik alkalom.

Az irodalom általánosságban két üledékes foszforteleptípust tart számon, amelyek

uránkinyerés terén jöhetnek tekintetbe. Mc. Kelvey szerint az egyiket urántar -

talmú Al-foszfáttelep, a másikat tiszta uránfoszfáttelep képviseli. Az els túlnyomó-

részben trópusi-szubtrópusi éghajlat alatt, utólagos átalakulás során, gazdag

uránfeldúsulást mutat (Floridai, szenegáli, nigériai telepek. Floridában az U—Al-

foszfát a pliocén legfels szintjében található.) Az alumínium foszfáttelepek átlago-

san 0,01—0,02%- bán urántartalmúak, ezen kívül átlagosan 20—30% P205-t és

15—30% Al
203-t

tartalmaznak. F ásványai a karbonátos fluorapatit mellett a

crandellit[CaAl(P0
4 ) 2

(OH)
5
-H

2OJ, mülisit [(Na, K)CaAl
6
(P04 )4

(0H)
9 • 3H20] és

wawellit [A13(P04 ) 2
(0H)

3 • 5H20]. Az urántartalom és a Ca0/P
205

hányados

között párhuzamos összefüggés mutatkozik, míg az A1
203

/P
205 között ez a pár-

huzam nem áll fenn, így az uránnak crandellitben és wawellitben való szerepe tisz-

tázatlan. Feltételezik, hogy az urán Ca helyettesítéssel van jelen. Az uránfoszfát

teleptípus üledékkzettani kifejldése az elznél sokkal változatosabb és bonyo-

lultabb. Urán szempontjából legdúsabbak a foszfátos gumók a fekete palában

(black sliale), átlagosan 0,01% körüli urántartalommal. .Számos nagy foszfortartal-

mú agyag (31% P205 )
igen gyenge urántartalmú, de helyenként 0,01—0,02%-os

urántartalmú részlegei is vannak. A Montana, Idaho, Wyoming, Utali és Nevada
uránfoszfátos telepei, 0,005—0,03% között tartalmaznak uránt, ami helyenként

0,06%-ra is felszökik. A telep gyakran oolitos-pizolitos szerkezet, számos fekete

agyagpala közbetelepüléssel, ami azonban uránmentes és nem azonos az urán-

tartalmú fekete palával.

J. ábra. A foszfortartalom ingadozása a balatonfelvidéki triász összletben. — Oscillations
of phosphorus content in the Triassic series of the Balaton Uplands

A balatonfelvidéki. foszfatit az eddigi vizsgálatok
szerint a tiszta uránfoszfáttelepek sorába tartozik. Az
urántartalom túlnyomó részben a foszforral egyenes-
irányú változást jelez, így az urán akkumulációjában a

foszfor viszi a dönt szerepet. Utaltunk arra, hogy a sugárzóanyag

és a szerves anyag között nem szükségszer az összefüggés. Az uránnak foszfatithoz

való kapcsolatát fotoradiogram is igazolja : a foszfátdús sávok, vagy fészkek nagyobb
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sugárzásintenzitást mutatnak, mint a foszfátszegény részek, vagy a szervesanyagban

dús sávok. A foszfatit ásványos összetételének részletezésénél láttuk, hogy finom-

szemesés, helyenként izotrópnak látszó, karbonátos fluorapatitból áll, aminek üregeiben

itt-ott szép epigén fluorapatit és brushitkristályok is vannak. Üzen kívül az
1 — 2 esetben felismerhet zöldesszín tyuyamuniton kívül
más uránásványt kimutatni nem lehetett.

A tyuyamunit zöldessárga, pikkelyes-kriptokristályos megjelenés, a glaukonittól

fleg sárgás árnyalatával és lényegesen nagyobb ketts törésével különbözik. Az U—V205

párhuzamos összefüggése csak azon esetekben érvényesül, amikor a tyuyamunit meny-
nyisége növekv jelleg, egyébként a kett között nincs más kimutatható kapcsolat.

Felmerül a kérdés, vajon a foszfatit 0,01 % körüli
urántartalma a kevés adszorpciós szerves kapcsoláson,
valamint a gyakorlatilag szerepet nem játszó tyuyamu-
niton kívül milyen alakban van jelen, s a fennálló 'P205/\J

összefüggésben milyen szerepet tölt be?
Önálló uránásvány hiányában (tyuyamuniton kívül) a kérdés megoldását egy-

értelmen a karbonátos fluorapatitban kell keresnünk. Az elemzési adatok alapján

megszerkesztett diagramból kiolvasható szoros U—

P

205
összefüggés mellett az urán—

-

kalcium fordított aránya arra utal, hogy az U4+ kalcium helyettesítésével beépül az

apatitrácsba. Gyengén savas közegben az U6+ C. F. B aes szerint Fe++ jelenlétében

U4+-vá redukálódik, amit a foszfátionok jelenléte is elsegít. A Fe+ ++-ionok az U4 +-t

viszont csak ersen savanyú közegben oxidálhatják U6 +-tá, különösen, ha a reduká-

lódott Fe++-ion valami úton lekötdik. Ennek alapján, csak az U4+ jöhet tekintetbe

az U—Ca helyettesítés viszonyában, ahol a két kationnak ionméretei az izomorf

helyettesítési feltételeket a legideálisabb módon kielégítik : U4+ =0,97 Á, Ca2+ =
= 1,06 Á.

Goldschmidt V. M., és újabban Vendel M. ionhelyettesítési elvének

megfelelen Ca2+ - U4+ — P5 + - F - diadoch elempár jelenlétével kell számolnunk
a karbonátos fluorapatitban, ahol a fluor döntleg befolyásolja (kompenzálja) az U4+-nek

apatitszerkezetbe való beépülését. Fluorhiány esetén ez már nem lehetséges, mivel a

karbonátos-fluorapatit oldásakor keletkez fluomélküli b r u s h i t vizsgálataink

szerint teljesen uránmentes. Hasonló módon feltételezzük, hogy az Al-foszfát telepek

közül a millisitben Ca2+ - U4+ — P5 + - Xa+, illetleg Ca2+ - U4+ -— P5+ - K+, a eran-

dellitben Ca2+ - P5+ — U4+ - Al3+ diadoch helyettesítésekkel van dolgunk.

Az U4+-nek állandó izotropizáló hatása azonban meggátolja az apatit szerkeze-

tébe való beépülésével a stabilabb kialakulást, ezért az U-tartalmú apatitnak nagyobb
kristályosodása csak legritkább esetekben következik be, és az túlnyomó részben szub-

mikroszkópos és fleg metamikt jelleg marad mindaddig, míg az urán valamilyen tényez
hatására (pl. oxidáció) kilép a szerkezetbl. Ezzel függhet össze az a megfigyelés, hogy
az urándús foszfátos részlegekben jól fejlett apatitkristályokat csak elvétve találunk,

melyek fleg az uránszegény és uránmentes helyeken jelentkeznek (III. tábla, 9).

Altschuler vizsgálatai szerint USA-i (Idaho, Wyoming, Utah és Nevada)

foszfátos formáció uránja a karbonátos fluorapatit szemcséiben koncentrálódott. Általá-

ban szabálynak adódott ott is a P
2
Ö

5—U korrelációja, de a balatonfelvidéki (pécselyi)

jelenséghez hasonló módon, a finomabb vizsgálatok nemcsak foszfor—urán összefüggést

mutattak ki. Az urán és foszfor kapcsolata tehát nem az egyetlen urándúsító faktor.

Thompson újabb vizsgálata alapján, az U/P2Ö5
korrelációja csak oly esetekben

szükségszer, ahol az átlagnál nagyobb az urán mennyisége azon esetekkel szemben,

ahol ez az érték szembetnen alacsony. Thompson szerint tehát ,,nagy” urán-

tartalmú foszfortelepek és a szerves anyagtartalom között fordított irányú az össze-
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függés, ami az urántartalom fokozatos csökkenésével a szerves anyaggal egyenes irányúvá

válhat. Ilyen esetekben lényegesen szembetnbb a szerves anyag és az urán kapcso-

lata, mint az utóbbinak foszforral való összefüggése. Ez a C—U kapcsolat azt a látszatot

kelti, hogy a szerves anyag adszorpciós urántartalma mellett eredetileg is uránt tartal-

mazhatott. Ennek azonban ellentmond az a megfigyelési tény, hogy a balatonfelvidéki

(Pécselv) foszfátos formáció karbonátos fluorapatitból álló és brachiopodákat és algákat

tartalmazó P-telepe, és az USA-i brachiopodákban és halcsontmaradványokban gazdag

foszfatit-rétegei is szembetnen kisebb urántartalmúak, mint az smaradványokban
szegén}', vagy smaradványmentes foszfatitok.

Az urántartalom és a foszfátos kzet szöveti kialakulása között számszer össze-

függés látszik. Kevés megfigyelésbl leszrt következtetés alapján olyan általánosnak

mutatkozó szabályszerség körvonalait állapíthattuk meg, melynél a karbonátos-

fluorapatitsávok szélességével a sugárzó anyag intenzitása kb. egyenes irányú össze-

függést mutatott. Hasonló az összefüggés a tektonikai vonalak mentén kialakult breccsás

foszfatit esetében, ez azonban egy utólagos, nem primér, szöveti összefüggés eredménye,

újraoldódás és kicsapódás kölcsönös együtthatásának következménye, ahol a sugárzó-

tartalom fleg radontól és nem urántól származik.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — EXPLÁNATIOX OF PLATES

I. tábla — Plate I.

1. Finoman sávozott foszfatit (polírozott felület). 1 : 1/2. — Finelv banded phosphatite (polished

surface). 1:1/2. .

2. Száradásra utaló repedezettség foszfatitréteg felületén. 1:1/4. — Exsiccation crevices on the

surface of phosphatite laver. 1:1/4.
.

3. Dolomit- és fosztatit-törmelékbl álló breccsa (polírozott felület). 1:1/3. — Breccia of dolomité

and phosphatite detritus (polished surface). 1:1/3. „ ,

4. Fluorit kési kiválása mellett a dolomitkristályok durvaszemvé váltak. 1 : 45. ||
Isik. —

Coarsening of dolomité grains beside laté fluorite generation. 1 : 45. ||
Xicols.
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II. tábla — Plate II.

5. Ugyanaz. -f Nik. -— The same. 4- Nicols.
6. Sajátalakú apatit és brushit-kristályok kalcittal bélelt mikrokristályos szövet foszfatit

üregben. 1 : 180. + Nik. — Idiomorphic apatite and brushite in a phosphatite cavity of microcrystalline
texture, fiiled by ealcite. 1 : 180. 4- Nicols.

7. Sajátalakú apatit kristályok a mikrokristályos foszfatit üregében. 1 : 180. 4- Nik. — Idio-
morphic apatite crystals in cavity of microcrystalline phosphatite. 1 : 180. + Nicols.

8. Brnshit-kristály a kalcitos kitöltés üregben. 1 : 180. -f Nik. — Brushite crystal in calcite-

filled cavity. 1 : 180. 4- Nicols.

III. tábla — Plate 111.

9. „Porfíros” jelleg apatit-kristály a mikrokristályos foszfatitban. 1 : 45. ||
Nik. — „Porphyric”

apatite crystals in microcrystalline phosphatite. 1 : 45. Nicols.
10. Kalcitból és részben apatitból álló, hieroglifákra emlékeztet szerves eredet szöveti képletek

foszfatitban. 1 : 22. — Textúrái featrés of organic origin resembling hieroglyphs, consisting of calcite

and partly of apatite. 1 : 22.

lí. Karbonátos fluorapatitból álló, algákra utaló kerekded képletek. 1 : 25. —- Rounded forms
indicative of algae, consisting of carbonatic íluorapatite. 1 : 25.

12. I'luorapatitnak utólagos oldásából és vándorlásából származó kiszorításos szöveti képe a
brachiopodás mészkben. 1 : 22. — Replacement texture caused by secondary leaching and migration
of íluorapatite in brachiopod limestone. 1 : 22.

An uranium-tearing phosphatic rock in the Triassic of the Balaton Uplands

around Pécsely

dr. J. KISS— K. VIRÁGH

The radiological investigations of the pást few years have demonstrated in somé
parts of the Balaton Uplands, and notably around Pécsely, a radioactive anomaly.
This observation has led to different kinds of investigation in the field, which have
demonstrated beside the foregoing ones another nurnber of radioactive rocks carrying
uránium. The investigation results of the uránium-bearing sedimentary phosphatite
and the generál conclusions to be drawn therefrom are as follows :

1. The ,,mother rock” bearing uránium is a svngenetic, sedimentary phosphate
deposit. Its horizontal extension is, on the basis of the generál geological structure of

the area, much greater than its presently known one. The small thickness as has been
observed up to now makes it from the practical point of view rather unpromising.

2. The main mineral of the deposit is carbonatic íluorapatite, formed in a shallow
sea mostly by the aid of organisms (Brachiopods, Crinoids, bacteria and algae).

3. Uránium content (about 0,01 per cent) and phosphate content are closely

interrelated, and in somé parts of the deposit there is alsó an interrelation of uránium
to organic substances. Uránium occurs in an isomorphous substitution of calcium in

the fluoroapatite lattice, where we have to reckon with a diadoehic substitution
Ca2+ — U4 ~ versus P5+

—

F — in carbonatic fluoroapatite as the solution product
of the latter, brushite, contains no uránium at all. Similarly we have to suppose that
of the minerals of aluminum phosphatic deposits there is a diadoehic substitution
Ca2+ — U4+ versus P5+ — Na+ in millisite and Ca2+ — P5+ versus U4+ — Al3+ in

crandellite.

4. With the exception of very scarce tyuyamunite there is no uránium mineral
in the stricter sense present.

5. The uránium content of the rock may be a result of concentration from
older rocks e. g. Permian sandstone

;
however, regarding the possible common origin

of zircon, occurring as a heavy mineral, and uránium, these both may be derived from
a primarv deposit connected with a primarv alkaline magma, iust as in the Mecsek
Mountains.

6. The fluorine content does nt necessarily indicate an ascendant origin, as

according to investigations by E. Szádeczky-Kard oss. P04 because of its great
affinity, is the best fluorine collector. This explains the relatively great fluorine content
of phosphatite as well as the formation of sedimentary fluorine deposits. Conse-
quently, the fluorite of this locality may have formed by the leaching of the fluorine
content of carbonatic íluorapatite and, as such, it could have plaved no part in the
concentration of radioactive substances.

The phosphorus content of the carbonatic rocks in the Balaton Uplands and
around Budapest urges the clearing of the faciological and geochemical role of phos-
phorus . Such results would certainly add new colour to the genetic picture of our carbonatic
rocks, so promising as regards the field of sedimentary petrography.

7 Földtani Közlöny



HÍREK — ISMERTETÉSEK

Elhalálozás

1958. október 30-án súlyos szenvedéssel, fiatalon, a pálya kezdetén kúnyt el

C s e s z k ó Mihály, nagy reményekre jogositó tagtársunk. Egyetemi tanulmányait
ez év januárjában fejezte be, geológusi munkásságát Hegyalján fejtette ki. Fáradságot
nem ismer munkavégzése közben betegedett meg, s a szobi Csákhegy földtanával,
kzettanával foglalkozó, bemutatkozó tanulmányának megjelenését már nem érhette
meg. Hamvait 1958. november 1-én szülfalujában, Pálmonostorán helyezték örök nyu-
galomra.

Tudományos minsítések

1958. szeptember 9-én védte meg J a s k ó Sándor választmánya tag „A földtani
felépítés és a karsztvíz elterjedésének kapcsolata a Dunántúli Középhegységben” c.

kandidátusi disszertációját. Az opponensek véleménye alapján az Elnökség J askó Sán-
dor disszertációját alkalmasnak találta a kandidátusi fokozat elnyerésére s ilyen értelm
javaslatot tett a Tudományos Minsít Bizottságnak. Opponáltak : S z a 1 a y Tibor
és Szentes Ferenc, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusai.

A Tudományos Minsít Bizottság 1 958. október 1 0-én rendezte meg Scheffer
Viktor kandidátus ,,Az Alföld északi részének regionális geofizikai szintézise” c. doktori
értekezésének vitáját. Az opponensi vélemények és a vita alapján az Elnökség Scheffer
Viktor disszertációját a tudományok doktora fokozat odaítélésére, a Tudományos
Minsít Bizottsághoz terjesztette fel. Opponáltak: Vendel Miklós egyet, tanár,

akadémikus. Egyed László egyet, tanár, a föld- és ásványtani tudományok doktora
és Renner János, a mszaki tudományok doktora.

1958. október 15-én volt Vértes László „Magyarországi barlangi üledékek;
az utolsó eljegesedés viszonyai” c. kandidátusi disszertációjának megvédése. Az oppo-
nensi vélemények alapján az Elnökség egyhangú javaslatot tett a Tudományos Minsít
Bizottság felé, melyrben megállapította, hogyT Vértes László disszertációja a kandi-
dátusi fokozat elnyerésének feltételeit kielégíti. A disszertáció opponensei M i h á 1 1 z
István egyetemi tanár és Tasnádi-Kubacska András, a föld- és ásványtani
tudományok kandidátusai voltak.

1958. november 14-én védte meg B e n d e f y László „Szintezési munkálatok
Magyarországon c. kandidátusi értekezését. Az opponensek véleménye és a vita alapján
Elnökség B e n d e f y László értekezését alkalmasnak tartotta a kandidátusi fokozat
elnyerésére s ilyen értelm javaslatot terjesztett a Tudományos Minsít Bizottság elé.

A disszertáció opponensei Bulla Béla egyetemi tanár, akadémiai levelez tag és
H a z a y István msz. egyetemi tanár, a mszaki tudományok doktora voltak.

1958. november 17-én rendezték meg X eme ez Ern „A kristályrácshibák és
az ásványgenetika összefüggésének vizsgálata termogravimetrikus módszerrel” c. kan-
didátusi értekezésének nyilvános vitáját. Az opponensi vélemények rámutattak
Nemecz Ern disszertációjának kimagasló jelentségére, ezek alapján az Elnökség
javaslatot tett a kandidátusi fokozat odaítélésére. Opponáltak : V e n d 1 Aladár
msz. egyetemi tanár, akadémikus és P a n t ó Gábor, a föld- és ásványtani tudományok
doktora.

1958. november 18-án volt M a j
z o n László, a föld- és ásványtani tudományok

kandidátusának disszertáció-megvédése. A doktori disszertáció címe : „A magyarországi
oligocén mikropaleontológiai rétegtana”. Az opponensek véleménye s a vita alapján az
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Elnökség M a j
z o n László értekezését érdemesnek tartotta a doktori magasfokozat

elnyerésére, s ily értelm javaslatát a Tudományos Minsít Bizottság elé terjesztette.

Az értekezés opponensei Földvári Aladár egyetemi tanár, Horusitzky
Ferenc egyetemi tanár és K r e t z o i Miklós, a föld- és ásványtani tudományok dok-
torai voltak.

A bécsi Földtani Társulat 50 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepi ülés-

szakon dr. Vendel Miklós tagtársunkat a bécsi Földtani Társulat tiszteleti tagjává,
dr. Szádeczky-Kardoss Elemér tagtársunkat pedig levelez tagjává válasz-

totta.

A Magyar Tudományos Akadémia 1958. évi nagygylésén a Mszaki Tudományok
Osztályának földtani tagozata a hazai földtani tudományos vizsgálatok ered-

ményeibl, világviszonylatban is alapvet, új irányt jelz két eladásban számolt be.

Az eladásokat 1 958. október 25-én Szádeczky-Kardoss Elemér akadémikus
és Kretzoi Miklós, a föld- és ásványtani tudományok doktora tartotta. Az Akadé-
miai Közleményekben megjelen tanulmányok tartalmát az alábbiakban ismertetjük.

Szádeczky-Kardoss Elemér : A magmás kzetek új rendszerének elvi

alapjai.

A szerz transzvaporizációs elmélete a magma kristályosodásának eddig nem
ismert lehetségeit tárja fel. Kimutatja, hogy az ortomagmatitokon kívül, a transz-
vaporizált magma kristályosodásának eredményeként új kzetfajták jönnek létre és

szükség van a jelenlegi kzetrendszerek kereteinek jelents bvítésére.
A ma leghasználatosabb magmás kzetrendszerek fbb hiányosságai

:

1 . Csak az ún. üde (bomlatlan) kzeteket veszi tekintetbe s így
T gyakorlatilag

is fontos magmatitok (hidrotermás kaolinitek, bentonitok, érctelérek környékének
típusos kzetei) figyelmen kívül maradnak.

2. Úgyszólván kizárólag a kristályosodási differenciáció elvén épülnek fel, amely
azonban a mellékkzeteknek csak igen korlátolt asszimilációját teszi lehetvé. Az orogén
és anorogén vulkanizmus termékeinek különbözsége arra utal, hogy a mellékkzet
I környezet) jelents befolyást gyakorol a magmás kzetek kémizmusára.

3. Alapveten tévesen ítélik meg a magma víztartalmát : kivételesen még 5—9%
szélsséges víztartalmat is a normális magma eredeti víztartalmának tekintenek. Szerz
tényokkel bizonyítja ennek tarthatatlanságát, egyúttal a magma normális víztartalmát
1 /
2— 1%-ra teszi.

A magmás kzetek ortomagmatit, pegmatit-pneumatolit és liidrotemialit f
kategóriákból álló rendszere a ténylegesen létez magmatitoknak csak kisebb részét
Sleli fel. Az ortomagmatitok csupán azoknak a magmáknak termékei, melyekben a köny-
tiyen ill alkatrészek eredeti nyomása meghaladja a környezet hasonló alkotórészeinek
nyomását (tehát a mellékkzet ill alkatrészének vagy tengeralatti kitörés esetén a víz
nyomását). Ebben az esetben a könnyenillók eltávoznak a magmából és mint ismeretes,
megfelel lehlés és mélység (intrúziósmélység) esetén pegmatitok, pneumatolitok, ill.

[íidrotermalitok (érctelérek stb.) keletkeznek.
Gyakori eset azonban, hogy a magma könnyenillóinak parciális nyomása kisebb,

mint az általa felmelegített környezetben a könnyenilló alkotórészek nyomása. A parciális

nyomás ui. nemcsak a hmérséklettl, hanem a kérdéses vegyület vagy ión mólszámától
(koncentrációjától) is függ. A magma eredeti víztartalma például legfeljebb 1/2—1%,
míg az'agyagos kzetek bányanedvessége átlagosan 6%, st a porózus homokos-kavicsos
kzeteké és piroklasztitoké a 6%-ot is meghaladja. Még több könnyenilló szabadul
fel a karbonátok, szerves anyagok magmás felhevítése útján (C02 , S stb.). E nagy-
nyomású gzök a nyomáslejt irányát követve részben a magmába hatolnak, s annak
kristályosodási hmérsékletét mintegy 400 C°-ig kiterjesztik, st bizonyos körülményok
között a közönséges hmérsékletig, csökkentve egyúttal a magma viszkozitását is. Ez a
transzvaporizáció elve, melynek segítségével az eddigi kzetrendszerek említett három
liányossága is kiküszöbölhet.

A transzvaporizáció révén a magmatitok két nagy csoportja keletkezik :

I. Kisebb transzvaporizáció esetén a magma teljesen feloldja a könnyonilló
alkotórészeket úgyr

, hogy a kristályosodás egyetlen szilikát olvadékfázisból történik
?s kb. 400 C c-on fejezdik be. így keletkeznek a h e m i o r t o in a g in a t i t o k. A leg-

több alkálikzet, továbbá perlit, szurokk a kzeteknek ebbe a csoportjába tartozik.

II. Erteljesebb transzvaporizáció alkalmával a könnyenillók egy része nem oldó-
iik a magmában, hanem a szilikátolvadékból elkülönülten, finoman diszpergált vizes

7 *
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oldat alakjában jelenik meg. A csökken vegyiiletpotenciálok szerint az ásványok két
sorozata keletkezik egymás mellett és a kristályosodás rendszerint igen kis hidrotermás
hmérsékleten zárul. így keletkeznek a hipomagmatitok (kloromagmatitok :

kloroandezit, klorodácit, vagyis hipomagmás propilit, weilburgit, klorodolerit, kloro-

diabáz, szerpentin), sziderit-tartalmú karbomagmatitok, pirít-tartalmú szulfoinagmati-
tok, nagyobb pH esetén pedig zeolit-tartalmú kzetek (analcimbazalt, krinanit, analcim-
szienit, lugarit).

Minthogy az orogén vulkanizmus ciklusainak els erupciói rendszerint nedves
mellékkzetet találnak, általában hipovulkanitos jellegek. A késbbiek ellenben már
ortomagmásak, mert környezetüket a korábbi magmás tevékenység kiszárította. Ezért
a tulajdonképpeni hipomagmás érctelérek még descendens-laterális-szekréeiós eredetek,
míg a késbbi ortoinagmás érctelérek tisztán aszcendens jellegek.

A magmatitok harmadik -— az eladás során éppen csak érintett — csoportja
a metamagmatitok, melyek orto- és heiniortomagmatitok utólagos hidrikus vág}' hidro-
termás átalakulása révén keletkeznek. Aszerint, hogy viszonylag mélyebben : hidro-
termás, vagy a felszínen hidrikus folyamat eredményei : endo- és exometamagmatitot
különböztetünk meg. A folyamat élesen elválasztható fokozatokon keresztül fejldik ki.

Ilyenek a pszeudoopacit, oximagmatit, kloromagmatit és a különböz hidromagmatit,
melyek a pH-értékek, oxidációs-fok (Em ) és víztartalom függvényében ábrázolhatok.
Az átalakulás e különböz fokozatai ugyanazon kzetben egymás mellett is megjelenhet-
nek, s így pszeudoagglomerátumok és pszeudotufák keletkeznek.

Az eladáshoz Vendel Miklós, Pantó G. és Nemecz E. szólt hozzá. Vendel M.
több példa felsorakoztatásán keresztül méltatta Szádeczky akadémikus eladásá-
nak kiemelked értékét. Hangoztatta, hogy a régi, az érceket a kzetektl merben
eltér képzdményekként kezel szemlélettel szemben itt nemcsak az ortomagmatitok
és ércek, hanem a magmás tevékenység valamennyi terméke közötti genetikai összefüggés
jut kifejezésre. Pantó G. rámutatott a magmás kzetek ríj rendszerének nagy
jelentségére, amely a régi kzettan szinte axiómaként tekintett egyes tételeinek elvetése

és a kzetképzdés új alapelveinek alkalmazása útján jött létre. Több példát hoz fel az

új rendszer gyakorlati alkalmazhatóságára. A Tokajhegyalja egyes kzeteinek nagy
K-tartalma a transzvaporizáció révén magyarázható, ami az ott folyó gyakorlati kuta-
tások számára is iránytszabó felismerés. A vulkáni hegységek felépítése és az ércesedési
mélység közötti összefüggések tisztázásában is fontos szerep vár Szádeczky aka-
démikus új elméletére.

X e in e c z E. hozzászólásában utalt arra, hogy a nem típusos magmás kzetek
mindmáig megoldatlan genetikája és a magmás ércképzdésre vonatkozó elgondolások
zrzavara, idszervé és szükségessé tették a magma kristályosodási folyamatainak
átfogóbb értelmezését lehetvé tev elmélet kidolgozását. Szádeczky akadémikus
transzvaporizációs elmélete alkalmas e feladatok megoldására.

Az MTA Mszaki Osztályának Közleményeiben megjelen eladás továbbfejlesz-
tése a Földtani Közlöny 1958. 2. számában megjelent alapvet tanulmánynak. Leg-
fontosabb tételeinek gyakorlati alkalmazása világviszonylatban is a legnagyobb elis-

merésre és alkalmazásra tarthat számot.
Nemecz E.

Kretzoi Miklós: ugyancsak új tudományos irányt ismertet eladásá-
ban rámutatott arra, hogy a rétegtani-idrendi és kifejldésbeli slénytani munka,
az életföldtan (biogeológia) korszer gyakorlati földtani munkaigényeibl ered három
feladatkör felé fordul.

1. A mélyföldtani kutatások révén feltárt medencebelseji szelvények összefügg
iiledékösszleteinek megszakítás nélküli (nem diasztrofikus) rétegtana számára a hiányzó
tagok beiktatása és ezáltal folyamatos kronológiai rendszer kiépítése.

2. A fajöltig, mint legalsó egységig tagolt rétegtan helyébe sokkal aprólékosabb
tagolást lehetvé tev finomrétegtan életföldtani alapjainak megteremtése.

3. A szárazföldi képzdmények rétegtanának kiépítése, illetve ennek a tengeri
képzdmények rétegtani rendszerével való párhuzamosítása.

A partközeli tengeri képzdmények rétegsorában üledékhézaggal jelzett idsza-
kokat is képvisel medencebelseji rétegtan kiépítése terén elssorban Majzon L.
oligocén életföldtani tagolását említhetjük, de nagyfontosságú Zalányi B. adat-
szolgáltatása is a szarmata és pannóniai képzdmények közti „hézag” kitöltésére.

A szárazulat i rétegtan területén elször a negyedkori képzdmények számára
sikerült olyan faunafejldési tagolást létrehoznunk, mely — a zsákutcába jutott negyed-
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kor-tagolási rendszerek helyett — alkalmas az idszak rétegtani távkorrelációjára is

.

A Hipparion-fatmák vizsgálata révén pedig legújabban szerz hajtotta végre a pliocén
képzdmények kontinensközi párhuzamosítását. P a p p A. és B a r t h a F. pannóniai
finomrétegtani tagolásával párhuzamositva Hipparion-faunás képzdményeinket, meg-
állapította, hogy a Hipparion-fajok és néhány ,kíséralakjuk, csak a felspannon alsó
részében (Papp D. szintje) jelennek meg az 0világban (csákvári szint). Ennek alap-
ján az alsópannonnak (Papp A—C szintjei) a bajor Flinz és Schweissand, Bécsi
medence , .terresztrikus szarmatája” (Oberhollabrunn), Sopron-Bohr f. téglagyár, Diósd,
az indiai (Siwalik) kamlial, Tung-gur „felsmiocénje”, valamint az észak-amerikai
tagolás alsópliocén clarendoni emelete felel meg. Ezzel szemben a spanyol tagolás valle-

siense-je és pikermiense-je, a Rhóne-medence pontien-je, a rajnahesszeni Dinotherium-
homok, Papp A. D—G pannon szintjei, a balkáni „Mactra bulgarica”-s rétegek,
Besszarábia, Dél-Ukrajna, a Kaukázus felsszarmata (chersoni), ineóciai és pontusi
emeletei, a Xy- és középanatóliai Hipparion-faunák Ankarapithecus-os „Sinap”-soro-
zata, éppúgy mint a Siwalik-képzdmények chinji, nagri és dhok pathan tagjai, a kínai
vörös „pontusi” agyag, illetve az észak-amerikai középpliocén hemphilli emelete, a hazai
felspannon három tagját (csákvári, tihanyi és baltavári) képviselik. Szarmata gerinces-
faunáink vizsgálata pedig azt a következtetést teszi valószínvé, hogy a Bécsi-medence
szarmata emelete úgy ottani, mint magvar-medencebeli kiterjedésében csak a nyugati
felsmiocén tortónai fels tagjának közép-európai fáciesét jelenti, nem pedig a tortónait
követ prepannóniai és prepliocén emeletet.,'

A bodajki paleogén karszt hasadékait kitölt agyag világviszonylatban egyedül-
álló gazdagsági! középolígocén gerinces-mikrofaunája fentiekhez csatlakozóan, az oligocén
szárazföldi életfejldés eddig ismeretlen fácies-viszonyait fogja feltárni.

A fajölt idtartamát tovább tagoló finomságú életföldtani rétegtani-kronológiai
rendszereink három csoportba sorolhatók. Az els a faunák faj-összetételét (kvalitatív

összetételét) is átalakító fácies-megváltozások grafikus „oszcillogram”-rendszere, nem
új, a Bárt ha F. munkáiban alkalmazott finomrétegtani gyjtés és faunaanalízis
révén azonban — amellett, hogy minden idk eddig legfinomabb tagolású harmadkori
rétegtanát adja a dunántúli klasszikus pannóniai rétegek szintezésével— az életföldtan
számára eddig ismeretlen új távlatokat nyit.

A finomrétegtani vizsgálatok második csoportjában a nagy vonásokban válto-
zatlan faj-összetétel flórák, vagy faunák elemeinek mennyiségi arányában szintrl-
szintre beálló eltolódások kisebb-nagyobb fácies-oszcillációit használjuk fel finomszinte-
zésre, ahol a szintezés nagy keretei megfelel fixpontokat nyújtanak. Ez a palinológia
klasszikussá vált módszere, melyben Zólyomi B. negyedkor flóratörténeti alap-
vetéseit, Nagy L.-né felspannon és Góczán F. jura palinológiai finomréteg-
tani munkáit emelhetjük ki, de sikerrel alkalmazta e módszert makroflórák mennyi-
ségi kiértékelésénél, a magyaregregvi miocén flóra vizsgálatában Pálfalvy I. is.

Elvileg ugyanilyen módszerrel sikerült Majzon L.-nak a bükkszéki közel
1000 méteres egyhangú oligocén-sorozatot finom szintekre tagolni, ezzel a módszerrel
vizsgálja Kecskemétiné -a várpalotai klasszikus miocén szelvény puhatestinek
biofáciesbeli kis-oszcillációit, elsnek szolgáltatva adatokat egy kiépítend slénytani
egzakt-faciológiai szintézishez. Ugyanitt említhetjük— Horváth A., Krolopp E.
— pleisztocén-malakológusaink mennyiségi-fauna-analíziseit, melyek révén különösen
a mikroklíma alakulásának finom adatszolgáltatását is remélhetjük. Végül ide kíván-
kozik Bökönyi S. alapvet vizsgálata régészeti leleteink háziállat-anyagán, mely
ezek korok és kultúrkörök szerint változó mennyiségi összetételének alapján a régé-
szeti kronológiának nyújt dönt segítséget.

A vizsgálatok harmadik csoportjába azok tartoznak, melyeknél a tagolandó kép-
zdmény sem kzettani összetételében, sem biofáciesében semminem változást nem
ígér. Itt sikerült a legutolsó években gerincesfauna-vizsgálatokkal olyan biológiai domi-
nancia-változásokra és virencia-kulmináció-egymásutánra alapított finomrétegtani tago-
lást találni, mely a fáciesviszonyok teljes állandósága mellett is megbízható szakaszokat
tud a fajöltn belül elkülöníteni. E dominancia-görbék igen szabályos lefutása
mellett a klímaváltozás, vagy más küls tényez okozta eltérés rögtön megmutatkozik
e görbékben azok szabálytalan vagy visszatéréseket mutató lefutásában. Ezzel rámu-
tattunk az alsó pleisztocénben eddig feltételezett nagy klímakilengések (eljegesedés-
hatások) hiányára, a felspleisztocén nagy klímakilengéseivel szemben, melyek mennyi-
ségi adataira is következtethetünk a fajeloszlási görbe változásából.

K r e t z o i M.
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A Kárpáti—Balkáni Földtani Egyesülés IV. kongresszusa Kijevben és Lvovban

A kárpáti országok 1925-ben alakult Földtani Egyesülés 1956-ban' a XX. Nem-
zetközi Földtani Kongresszus támogatásával Kárpáti—Balkáni Földtani Egyesület
néven hét ország részvételével újjáalakult. Az Egyesülés 1958. szeptember 15—29 között
Kijevben és Lvovban tartotta 27 évi szünet után els, az Egyesülés fennállása óta IX.
kongresszusát.

Az ülésen a Szovjetunió csaknem valamennyi köztársaságának képviselin kívül
Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, Románia küldöttségei vettek
részt, összesen 255 fvel. A kongresszus tagjai Kijevben és Lvovban tartott eladó-
üléseken 22 eladást hallgattak meg, a kárpáti hegységrendszer rétegtani, sföldrajzi,
szerkezeti, vulkanológiai és geokémiai kérdéseirl. Az eladók sok fejldképes, új gon-
dolatot vetettek fel, élesen rávilágítottak az egyeztetés és egybehangolás sürgs szük-
ségességére mind tárgyi, mind nevezéktani vonatkozásban, de behatóbb vitára és egyez-
tetésre nem kerülhetett sor.

A kongresszus küldöttei (magyar részrl Szádeezky-Kardoss Elemér
akadémikus vezetésével F ü 1 ö p József, Káli Zoltán, K r ö s s y László, P a n t ó
Gábor és Szentes Ferenc) két kiránduláson vettek részt. A Dnyeper mentén Kanjev-
nél a glaciális csuszamlások különleges — negyedkori áttolódásnak minsül— példáival
ismerkedtek meg, Lvov—Drogobics—Boriszláv—Sztebnik—Verecke—Munkács—Ung-
vár—Beregszász útvonalon pedig a Kárpátok egyes öveit tanulmányozták kzettani,
szerkezeti és teleptani (ólom-, cink- és higanyércek, kolaj, földgáz, ozokerit, kálisó)

szempontból. A személyes tapasztalás sok téves megítélés és félreértésen alapuló ellent-

mondás kiküszöbölését tette lehetvé.
Az Egyesülés további eredményesebb nnmkája érdekében hat bizottság alakul

a fbb tudományterületeken, a szakmai együttmködés kiépítése és az Egyesület leg-

közelebbi kongresszusára, a megfelel tárgykör szekció munkájának elkészítése cél-

jából. Minden bizottság elnökét más-más tagország küldi ki, alábbi felosztás szerint :

Rétegtani bizottság : elnök Lengyel Népköztársaság részérl
;
hegységszerkezeti

bizottság : elnök Csehszlovák Köztársaság részérl ; földtani térképezési bizottság : elnök
Román Népköztársaság részérl

;
ásványtani és geokémiai bizottság: elnök Szovjetunió

részérl
;
magmatizmus és vulkanizmusbizottság : elnök MagyarNépköztársaság részérl

;

hidrogeológiai bizottság : elnök Bolgár Népköztársaság részérl.
Az Egyesülést az 1961-ben tartandó V. kongresszus megtartására a Román

Népköztársaság hívta meg Bukarestbe.

A Bécsi Földtani Társulat jubiláris ülése*

Félszázados fennállása alkalmából a Bécsi Földtani Társulat ünnepélyes ülés
rendezett 1958 szén.

úfz ülés eltt és után tartott kirándulások valamennyi ma idszer földtani
kérdést bemutatták. Az elnökség a jelentkezket hatalmas anyaggal várta. A gondosan
elkészített anyagban nemcsak a kongresszus résztvevinek névsora, s az illet által
tervbe vett kirándulások rövid útikalauza volt, hanem ezenkívül különlenyomatok és
Bécs város idegenforgalmi hivatalának a várost ismertet szép kis albuma is, pompás
fényképfelvételekkel

.

Az ülésszak két napig tartott a bécsi egyetemen. Az ünnepélyes megnyitó szep-
tember 29-én déleltt volt, az Auditórium Maximumban. A kultuszminiszter megnyitója
után Bécs város polgármestere, majd az egyetem rektora üdvözölte a kongresszust.
Az ez után következett bejelentések során C 1 a r professzor, a Társulat elnöke közölte,
hogy a Geologische Gesellschaft in Wien 50 éves fennállása alkalmából hat külföldi
tiszteleti ragot választott. E hat tiszteleti tag közül az egyik Vendel Miklós akadé-
mikus volt. Tíz külföldi leveleztagot is választottak, akik között Szádeezky-
Kardoss Elemér akadémikus személyében újabb kitüntetés érte a magyar geoló-
gusok karát. Az ünnepi ülés közönsége mindkét kiváló tudósimk kitüntetését nagy ová-
cióval vette tudomásul.

E kitüntetések is igazolják, hogy a Bécsi Földtani Társulat a legszorosabb kap-
csolatot óhajtja kiépíteni a magyar földtan képviselivel. De erre utal az is, hogy igen
melegen kérték : az üdvözlések során magyar részrl is hangozzék el néhány rövid
üdvözl mondat. A megnyitó ülésen Svájc (Stau b), Németország (Stíllé), Francia-

* * A Magyar Földtani Társulat 1958. november 5-i szakülésén elhangzott eladások kivonata.
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ország (Deicha), Olaszország (Gór tani), Lengyelország (S w i e d z i n s k i),

Csehszlovákia (Kodym) és Magyarország (Bogscli) részérl üdvözölték a Tár-
sulatot.

Az ünnepi ülésen Kühn Othniar professzor tartott eladást a Társulat 50 éves
munkájáról. Kiemelte, hogy a Magyar Földtani Társulat, amellyel a Bécsi Földtani
Társulat mindig szoros kapcsolatot tartott, kerek fél évszázaddal elzte meg a bécsi
társulat megalakulását. Hangsúlyozta, hogy a földtan és a rokontudományok mvelését
a materializmus alapján kell folytatni.

Ezután Staub' Rudolf zürichi professzor tartott eladást a Rhátikon jelent-
ségérl az alpesi tektonikában. A megnyitó ünnepi ülés utolsó eladását Kieslinger
Alois, a bécsi megyetem geológus professzora tartotta a „technikai geológia” fejldésé-
rl Ausztriában.

Ugyanaznap délután Sikosek Borisz belgrádi geológus a jugoszláviai Déli-
Alpok tektonikai szerkezetérl, P a p p Adolf bécsi professzor pedig az ausztriai eocén
problémáiról tartott élénk vitát kiváltott eladást. Papp Adolf eladásában a Num-
mulites variolarius alakkörének morfológiai fejldését igyekszik a felseocén további
tagolásának alapjául felhasználni.

Az eladások után került sor a kultuszminiszter rövid fogadására, amelyen mintegy
40—50 meghívott vett részt. Vendel Miklós professzornak, akivel együtt mentem
föl a fogadásra, a kultuszminiszter rendkívül melegen gratulált a tiszteleti tagsággal
való kitüntetése alkalmából.

Másnap reggel került sor Andruszov eladására, amely a Nyugati Központi
Kárpátok földtörténeti fejldését tárgyalta, majd utána Vendel M. eladására, aki
a Dunántúl kristályos aljzatának szerkezetérl adott összefoglaló áttekintést. E x n e r

és Z a p f e bécsi professzorok eladásaival zárult a déleltti program, míg délután
Flügel, Metz és Kahler tartottak eladást.

Este került sor a kongresszus záróakkordjára : Bécs város polgármesterének
nagy fogadására.

Az ünnepi ülések eltti idben két egynapos kiránduláson vettem részt. Ezek
közül az egyik a csehszlovák határ közelében elterül olajmezk területére vezetett.
Ennek a kirándulásnak egyik meglep élménye volt, hogy a kutak, miután különböz
szintekbl termelnek, egymáshoz igen közel vannak. A másik érdekes megfigyelés volt,
hogy a termel kutak között régi, elavult típusoktól kezdve a teleszkópos kutakig minden-
féle típussal találkoztunk. A kolajkutatás ezen a területen 1930-ban indult meg s már
az els Windischbaumgarten mellett mélyített fúrás a flisbl —- a stabilizáció után —
napi öt liter olajat szolgáltatott. Bármilyen kicsiny is volt ez a mennyiség, elég volt
ahhoz, hogy tovább folytassák a kutatást. Csak négy évvel késbb sikerült Gösting
közelében az els komoly termel kutat kiépíteni.

Ugyanezen kiránduláson Nexing mellett megtekintettünk egy szarmata mészk-
feltárást is. A rengeteg smaradványt tartalmazó anyagot baromfitápláléknak hasz-
nálják.

"
"

"

A másik kirándulás Burgenland területére vezetett, ahol egyebek között a szent

-

margitai (St. Margareten) kbányát is megtekintettük. Itt észlelt jelenségek alapján
vezették be a paratektonika fogalmát. A bécsi Állami Földtani Intézet nemrég adta ki a
nagymartom (Mattersburg) lap földtani térképét, amelyen részben magyar területek
is fel vannak tüntetve, magyar szerzk adatai alapján.

Márefalván (Marz) megtekintettük a S u e s s család otthonát s kegyelettel
adóztunk családi sírboltjuknál. Egyik legérdekesebb pontja volt a kirándulásnak a Kis-
marton (Eisenstadt) melletti homokbánya, ahol alsótortónai dnrva törmelékes anyagot
tártak föl kristályos és flis kavicsokkal.

dr. Bogsch László

Kirándulások a Déli- és Keleti -Alpokban

Vadász Elemér akadémikus ajánlására, a Magyar Földtani Társulat küldötte-
ként, a Geologische Gesellschaft in Wien jubiláris ülésszakával kapcsolatban rendezett
három kiránduláson részt véve, betekintést szerezhettem az Osztrák-Alpok felépítésébe

és az errl alkotott, ma uralkodó nézetekbe. Amikor most megpróbálom e nagy élmények
legfontosabbjait röviden összefoglalni, egyben köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik ausztriai utazásomat lehetvé tették. *
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1. Az els, 2 y2 napos tanulmányutat, amely engem a Bükk-hegység fiatal-

paleozóos—triász problémai miatt leginkább érdekelt, Fr. Kahler és S. Prey
a Kami-Alpokba vezette. A kies fekvés Hermagorból az olasz határra (Plöekenpass)
vezet Valentin-völgyben fölfelé haladva, megtekintettük azt a Gail-völgy kristályos
kzetein nyugvó, dél felé a regionális metamorfózis csökken mértékét mutató, szilur

—

devon képzdményekbl felépített, uralkodóan déli dlés, idsebb pikkelysorozatot,
amelynek lepusztulási térszínére, a keletebbre fekv nassfeldi hágó környékének tengeri
felskarbonja települ. A nassfeldi terület 1:10 000 lépték térképezése lezárult, e térkép
1959-ben meg is jelenik. Az anyagfeldolgozás elmaradása következtében azonban sem
a 900 m összvastagságú, kvarekonglomerátum, sötét pala és homokk, továbbá fuzuli-
nás—algás—brachiopodás mészk ismételt váltakozásából álló, szárazföldközeli ,,auer-

nigi” rétegsor, sem az ezen fekv tengeri perm rétegtani ismertetése nem haladta meg
Fr. Heritsch és Fr. Kahler közismert tanulmányainak kereteit.

A Rakusz-féle bükkhegységi kövületes felskarbon palák, valamint az ezekkel
váltakozó algás—fuzulinás mészk, homokk és kvarckonglomerátum képe, egyszóval
annak a rétegsornak a kzettani kifejldése, amelyet újabban alsóperminek voltunk
hajlandók tartani, rátekintésre (a vastagságbeli különbségektl eltekintve) hasonló
az auemigi rétegösszlet fácieséhez. Mivel azonban ez a fácies Nassfelden az alsóperm
második szintjében, a Pseudoschwagerinákat tartalmazó lin. grenzlandi padokban is

megismétldik, azonosítás tekintetében a faunáé a dönt szó. Errl pedig — jelenleg a
Sz. E. Rozovszkájánál lev bükki fuzulinida-anyag végleges meghatározásáig— csupán annyit mondhatunk, hogy nálunk a Kami-Alpok oly jellemz alsópermi
Pseudoschwageiinái (tehát az ezeket tartalmazó alsó- és fels pseudoschwagerinásmészk-
szintek, továbbá a közéjük zárt grenzlandi padok szintje is) hiányzanak. Hiányzik
azonban nálunk a trogkofeli zátonymészk több száz méteres összlete is. A Kami-Alpok
regressziós ,

.tarvisi breccsája” után enyhe szögdiszkordancióval következ „grödeni
homokk” csekély, mindössze 40 m vastagságával szemben a Bükk hasonló helyzet,
de 200 m átlagvastagságú tarka palaösszletének vastagságtöbblete némileg megmagya-
rázza az említett üledékhiányokat. Feltehet ui., hogy a Bükkben az üledékképzdés
jóval hosszabb idre szakadt meg, a „grödeni homokk” képzdése pedig jóval elbb
kezddött el, mint a Karni-Alpokban.

Ezzel a felfogással Schréter Z. legutóbb ismertetett Brachiopoda-meghatá-
rozásai sincsenek ellentétben. A Schréter által kimutatott fajok nagy többsége
ui. közös alakja a felskarbonnak és az alsópermnek. Ez újabb bizonyítéka a Brachiopo-
dák eme idszakok határán mások által is hangsúlyozott lassú fejldésének, ami pontos
szintezésre alkalmasságukat valószíntlenné teszi.

Jelenleg tehát csak a szóban forgó alsópermi rétegekbl leírt Waagenophyllumok
tanúskodnának az alsóperm bükki jelenléte mellett. A korállok egyéni fejldése során
beálló, a fajok meghatározását az egyéni élet idsebb szakaszában meghiúsító, nagy-
mérték konvergenciák lehetsége azonban e meghatározások felülvizsgálatát teszi

szükségessé a végs szó kimondása eltt.
A kami szelvény felspermi része éppúgy fokozatos átmenettel fejldik ki a grödeni

rétegekbl, mint a Bükkben, azonban dolomit képviseli.

Lényeges elvi egyezés van a Kami-Alpok és a Bükk között az alsótriász tekin-

tetében. A Kühweger Köpfl alsótriásza ui. háromosztatú : alsó része, mely fokozatosan
fejldik ki a felspermi rétegekbl, inkább meszes ;

középs részében homokos-palás
rétegek uralkodnak, fels része ellenben ismét gazdagabb mészkrétegekben. Imién
kezdve a hasonlóság az anizusi eruptívumok fellépésében nyilvánul meg, amelyek •

—

bükkihez hasonló, de jóval vékonyabb porfirittufapadok alakjában — az alsóanizusi

„uggowitzi breccsá”-ban, valamint az erre települt sötét szín , .kagylós mészk”-ben
is jelen vannak. A rétegsort záró, ladini ,,schlem”-dolomithoz hasonló képzdmény
a Bükkben nincs.

A kami kirándulás végén megtekintettük a Gail-völgy északi oldalán húzódó
északalpi mezozoikum bázisán helyetfoglaló, kövületben dús nötschi alsókarbont is.

A kirándulás a bleibergi bányászat földtani és genetikai kérdéseinek ismertetésével
zámlt :a H. Holler képviselte metaszomatikus származtatás mellett a szingenetikus

keletkezésnek is vannak hívei (Pilger, Schönenberg), akik a Villachi Alpok
triászában kimutatott vulkáni mködésnyomokra támaszkodnak.

2. Második (egynapos) utunk a Hotíe Wand tövében lev grünbach—zweiersdorfi

gosau-medencébe vezetett. Itt. B. Plöchinger a különböz triász képzdmények-
bl álló takaróegységek kialakulása után leülepedett felssantoni—campaniai—maast-
Tichti rétegsort (kavicsos bázisrétegek fölött szénképzdmény, hippuritás padok, orbitoidás

homokk, inoceramusos márga), st Zweiersdorfnál dániai márgát mutatott be. Gosau
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utáni mozgások ezt a rétegsort olyan dél felé átbuktatott teknbe gyrték, amelynek
legmélyebb pontját 1400— 1500 m-re becsülik. E mozgások eredményeként mind az

észak, "mind a dél fell határos triász takarórögrészletek rajta fekszenek a gosau-medenee
peremein.

A. Tollmann viszont a régebben ópaleozoósnak tartott semmeringi kvarcitok

részint alsó-, részint felstriászba (gipszes keuper) való áthelyezésének jogosultságáról

adott helyszíni tájékoztatást. Szerinte a Központi-Alpok északi peremén elhelyezked
rétegösszlet kifejldésében a germán medencére emlékeztet, ami az alsókeletalpi takarók-

nak az alpi geoszinklinálisban eredetileg a partokhoz közelebb es helyzetére utalna.

A mészkalpi üledékgyjt, amely ettl délebbre helyezkedett el, mentes maradt a

törmeléktömegek ilyen mérték beáramlásától.

3. Az Északi Mészkalpok szerkezetérl a harmadik (ötnapos) kirándulás

tájékoztatott legjobban. Ennek els részét a rogatsbodeni bels-alpi (az itteni szirtöv

közepén megjelen) molassz-ablak, valamint a frankenfelsi takaróegység triász képzd-
ményei közepette jelentkez kréta flisablak bemutatásának szentelték, bségesen szem-

léltetve a szirtövhöz kötött felskréta tarka márga és a flisöv egykorú rétegei közti

különbséget, s mindazokat a tektonikai jelenségeket, amelyek ezen tektonikai ablakok

létezését bizonyítják. (Mélyfúrásos bizonyíték egyelre nincs.) Vezetink, S. Prey
és A. Ruttner szerint (1. az alábbi ábrát) a Cseh-masszívum kristályos tömegére

települ molasszövet a ráboruló flistakaró és az ez alatt elhelyezked (a helvétikumhoz
tartozó) szirttakaró alatt (!) kell összekötni a rogatsbodeni bels-alpi molasszfel-
bukkanással, ami igen jelentékeny, oligocén utáni takarómozgással volna csak elképzel-
het. A brettli flisablak pedig semmi egyéb, mint a szirtövre rátolódott flistakarónak
a fölötte helyetfoglaló felskeletalpi takarók utólagos tektonikus igénybevétele nyo-
mán alulról feltüremlett része.

Igen érdekes volt a Gresten melletti szirtrészlet megtekintése, amelynek rétegsora
mintegy rövidítve tartalmazza a Mecsek júra rétegsorát (Ausztria legjobb kszenét
tartalmazó homokk, sötét márga, foltos márgák, tzkrétegek, világos titon—neo-
kom mészk).

A rogatsbodeninél is bonyolultabb képet láttunk a windischgarsteni flisablakban.
Itt a Sengsen-hegység dél felé dl wettersteini mészköve, valamint a Warseheneek
északnak lehajló dachsteini mészköve, mint két külön takaróegység közötti medencében
a werfeni rétegekre transzgredáló, gosaui fácies felskréta foglal helyet (alul a mi neké-
zsenyi konglomerátumunkra emlékeztet, durva mészkkonglomerátum, feljebb sárga

—

vöröses „nierentali” palák). Idáig a tektonikai kép nagyjából megegyezik a grünbachival.
Bonyolítja azonban a helyzetet, hogy a gosau-medence belsejében a gosauval egykorú,
de flisíácies felskréta is megjelenik, melyet a vele közvetlenül határos alsótriász és

gosau-fácies képzdményektl éles tektonikus vonalak választanak el. Fúrás itt sem
volt még, és a terület újratérképezése is csak most indult meg. Ezért most még nehéz
eldönteni, hogy A. Ruttner és S. Prey bonyolult takaros elképzeléseit fel lehetne-e
váltani más, egyszerbb magyarázatokkal, amelyekhez pl. a flis és a gosau egymást
helyettesít fáciesek gyanánt való felfogása nyitná meg az utat.

Végezetül, Bad Hall környékén, E. Braumüller az Alpok elterében
elhelyezked oligocén—miocén molassz-sáv bonyolult szerkezetét mutatta be.

A kirándulások tehát a takaróelmélet jegyében zajlottak le. De egyáltalán nem
állítható, hogy ezzel minden tektonikai kérdés meg lenne oldva. Igen érdekes ellentétként
jelentkezik a grünbachi medence aránylag egyszer tektonikája a windisehgarstenivel
szemben. De épp így föl lehet vetni a Déli- és az Északi-Mészk-Alpok szerkezeti meg-
ítélése közti aránytalanságot is : a Déli-Alpok szerkezetével kapcsolatban ma már
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egészen fiatal, széttágulásos mozgásokkal számoló elképzeléseket elevenítenek fel (v.

Bemmelen), ugyanakkor azonban az Északi-Alpokban továbbra is nagymérték
térrövidüléssel járó, nagyszabású takarókkal dolgoznak.

dr. Balogh Kálmán
Hozzászólás a Földtani Társulat 195 8. nov. 5-i ülésén

A bécsi Földtani Társulat jubiláris ünnepi ülésére az MTA földtani Fbizottsága
részérl kijelölt delegáció tagja voltam, az útlevél 12 napos késése miatt az ülésszakon
és a hivatalos kirándulásokon nem vehettem részt, de a Bécsben töltött két hét mind szak-
mai szempontból, mind pedig a Természettudományi Múzeum anyag- és könyvgyara-
podásának érdekében eredményes volt.

Két intézménynél töltöttem az id legnagyobb részét. A bécsi egyetem slénytani
tanszékén K ü h n Othmár intézetvezet tanár, P a p p Adolf gerinctelen és
T h e n i u s Erich gerinces palaeontológusokkal — fleg még B o g s c h László ottléte

alkalmával — folytatott megbeszélések elssorban a miocénrétegek párhuzamosításának
lehetségeirl és szükségességérl folytak, mintegy elkészítésül az 1959-ben Bécsben
rendezésre kerül tertiár rétegtani kongresszus anyagához. Általában az slénytani,
de különösen a harmadkori kutatások központja az egyetem, ahová a nyersanyagkuta-
tások érdekében folyó fúrási anyagok is befutnak. Itt folytatja térképez munkáját két
most végz geológus (Steininger, Schaffer), akik a Küls Alpi Bécsi medence
revízióját végzik. Ennek kapcsán egy új gyjtés anyag felülvizsgálását is kérték Fels
am Wagram lelhelyrl, melynek korát az osztrák kollégák akvitáni felfogásával
szemben a burdigalaiban állapítottam meg, amit az osztrák kollégák a faunabizonyítékok
alapján teljes mértékben elismertek.

Az egyetem részérl szervezett szakmai kirándulás kapcsán alkalmam nyílt meg-
tekinteni a Küls Alpi Bécsi medence alsómiocén rétegsorát (Molt, Maissau, Gauderndorf,
Loibersdorf, Eggenburg, Reinprechtspölla, Maria Dreieichen) a klasszikus burdigalai
lelhelyeket, amelyek faunájával történ párhuzamosítás a magyar szakirodalom mint-
egy 30 éve vitatott kérdése, anélkül, hogy a lelhelyeket és a faunát pontosan ismertük
volna. Ellentétben néhány hazai véleménnyel, a fenti lelhelyek faimája a burdigalai
emelet típusos képviselje, egyedül a moldi kifejldés lehet vitás, hogy akvitáni-e, vagy
már szintén burdigalai. Ugyancsak alkalmam volt a grundi klasszikus lelhelyet meg-
tekinteni és anyagot gyjteni : a rétegsort újabban a mikrofauna alapján alsótortónainak
tekintik, de több híve van az általam is fenntartott véleménynek, hogy a fauna helvéti.

A bécsi Természettudományi Múzeumban az összehasonlító miocén anyagot
tanulmányoztam, teljes szabadságot élvezve az anyag kikeresésében. A helyzet jelenleg

az, hogy harmadkori anyaggal a Múzeumban senki sem foglalkozik, ahol egyébként
összesen három tudományos kutató dolgozik, beleértve az igazgatót is.

Bécsi tartózkodásomat felhasználtam a nálunk elpusztult irodalom és gyjte-
mény anyag pótlásának biztosítására. E ténykedés során bebizonyosodott a személyes
kapcsolatok jelentsége. Míg ui. a demokratikus államok és számos nyugati állam is

igen nagy segítséget nyújtott az elmúlt két év folyamán mind az anyag, mind az irodalom
pótlása terén, addig Ausztria a legmerevebben elzárkózott minden segítség ell. A sze-

mélyes kapcsolatok felvétele eredményeképpen igen értékes anyagot és irodalmat sike-

rült megszerezni a bécsi Múzeumtól, az egyetemi slénytani intézettl és a földtani

intézettl. Az adomány folyóiratokból, különlenyomatokból és összehasonlító slény-
tani anyagból áll, melynek hozzávetleges értéke 15 000 Schilling.

Az osztrák kollégák részérl a legnagyobb elzékenységet és segítkészséget
tapasztaltam. Egyöntet véleményük, hogy a hazai geológusok igen eredményes munkát
végeznek. Minthogy igen sok a szakmai érintkez terület, kívánatosnak tartják a szakmai
kapcsolatok további mélyítését mind tudományos anyag, mind pedig személyi csere

ritján. Kifejezésre juttatták, hogy bármilyen típus-anyagot kikölcsönöznek s kérték erre

nézve a viszonosságot is. Közölték, hogy náluk az állami kiküldetés nem megszervezett,
hanem legfeljebb esetleges, de ritka jelenség s azért megfelelbb forma lenne csereviszony
létesítése, amelynek kapcsán njunkahelyet, anyagot, irodalmat bocsátanak a kutatók
részére, természetesen szintén a viszonosság alapján. így konkrét nevek is merültek fel

a csereviszony létesítésérl, amit az illetékes intézmények vezetivel közöltem, illetve

közölni fogok.
Egyébként mind az egyetemen, mind pedig a múzeumban kifejezésre juttatták

csodálkozásukat, hogy a földtan-slénytaiy szakterületen ez volt az els személyes érint-

kezési lehetség magyar kollégákkal, holott a bolgár, csehszlovák, lengyel, román és
jugoszláv kollégákkal a kölcsönös személyi látogatások és tudományos anyag kicserélése
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folytán már évek óta szoros kapcsolat áll fenn. Rímelik, hogy íz a kapcsolat a jövben
kedvezbben alakul.

Csepreghyné dr. Meznerics Ilona

P o t o n i é Henry emlékezete

A Palaeontographica B sorozatának 103. kötetében Potonié R. érdemleges
rövid összefoglaló tudománytörténeti ismertetést ad édesatyja születésének százéves
évfordulója alkalmából. Ebbl az alkalomból szükségesnek tartjuk, hogy minden
geológusunk tisztában legyen Potonié H. nagy természetfilozófusi mködésével
és alapvet földtani tevékenységével. Potonié H. (1857— 1913) sokoldalú munkás-
sága a fitopaleontológiában gyökerezik, ahol kezdettl fogva a földtani környezet meg-
figyelésével egybekötött kiváló gyjt volt. Oknyomozó leírásai a növénymorfológia,
rendszertan, fejldéstan és törzsfejldéstan, valamint az ezekre alapított snövénytani
vonatkozásban, a definíciók éles formulázásával, a találó terminológia alkotásával, a
rendszerezés és értelmezés tökéletességével tnnek ki. snövénytani munkái a karbon
és a permi növények florisztikai tagolódásának iránymutató megalapozását jelentik.

Ezek az ökológiai vizsgálatok vezették a kszénképzdés és az éghet üledékek kelet-

kezésének fölismerésére, úttör sföldrajzi megállapításokra, a karbon flóra trópusi
jellegével. A karbon növényzetben a nagy levélfelület a leveg nagy nedvességét jelzi.

A tagolt, esorgacsúcsokkal ellátott levelek (Palmatopteris) nagy csapadékmennyiségre
utalnak. A paleozóos páfrányok harmatlevele is a harmat és esvíz fölvétele mellett
bizonyít. A viszonylag gyenge fás részek (Lepidodendron) a könny vízvezetésre s nagy
talajnedvességre mutat. A hézagos-üreges növényi szövet, a Sigillaria-íélék vastag
törzslapja, és a Stigniaria függelékek, ugyancsak vízzel telített talajra utalnak. A Lepido-
dendron és a Sigillaria-íélék levélpárnái, illetve nagy lenticellái, a légznyílások, a vízzel

borított növényzet levegszükségletét jelzik. A Stigmariák vízszintes kiterjedése a mai
lápok fáinak gyökérnövekedését mutatja. A Calamites-félék földalatti részeinek több
emeletben észlelhet egymásfölöttisége, térszíni helyzetük szintváltozását, emelkedést,
a vízzel borítottság szakaszos ismétldését jelenti.

Ezeknek a jelenségeknek oknyomozó vizsgálata nyomán, Potonié H. a kszén-
képzdés helyben keletkezett voltát (autochtonia) állapította meg s a karbon kszén-
területeket trópusi mocsárlápoknak minsítette. Ez a korszakalkotó kszénkeletkezési
fölismerés mindmáig érvényes s az aktualizmus alapján mindössze annyit változott,

hogy a karbon kszénterületeket mérsékelt-szubtrópusi, csapadékos éghajlatúaknak
ismerjük. A kszénképzdésnek autochton, helyben keletkezett volta, csírájában meg-
található a régebbi szakmunkákban is. Potonié H. korszakalkotó módon, a mai
láptzeg képzdésével azonosította. Jellemz, hogy erre vonatkozó, alapvet, össze-

hasonlító munkájának ,,Die rezenten Kaustobiolithe” raktáron lev készletét a hitleri

idkben, 1 933-ban zúzdába vitték. Talán „faji” okokból? (Potonié H. atyja francia,

anyja német volt.) A szénkzeteknek általa adott genetikai csoportosítása, a humusz-
kzetek (humulit) és a szapropel-anyagok (szapropelit-szaprolit) megkülönböztetése,
a kennelkszén, boghead és az olajpala szapropelit jellegének fölismerése, mindmáig
végérvényes alapelve a szénkzettan, kszénföldtan, olajföldtan nagyrantt tudomány-
ágainak. A kolaj szapropel származását E n g 1 e r, a neki küldött szapropel iszapból,
kísérletileg igazolta.

Ezek a gyakorlatilag is nagy jelentség üledékföldtani fölismerések Pot[onié H.
nevét és emlékét mindörökre rögzítik a földtan tudománytörténetében. Munkásságát
hasonló szellemben és minségben, a szénkzettanban, pollenvizsgálatokban, st ter-

mészetfilozófiában is, fia, Potonié R. folytatja.

v. e.

Múlt évben tanulmányúton nálunk járt M e r k 1 i n R. L. professzor, aki magyar-
országi megfigyeléseirl eladást tartott a Moszkvai Természetvizsgálók Társaságában.
Az eladás kivonata megjenelt a Társaság Közleményeiben (1958. évi 3. sz. 155— 156. o.)

„Benyomások a magyar miocénrl” címen, melyet érdemesnek tartunk teljes egészében
közölni.

Magyarország miocén üledékei élénk érdekldésre tarthatnak számot a Krím—
kaukázusi terület harmadkom üledékei és a Bécsi medence klasszikus szelvényeinek
korrelációjánál. Sok geológus és paleontológus véleménye szerint (Meznerics és

mások), a miocén szelvény gazdag tengeri motluszkás akvitáni homokkal és homokkvel
kezddik (Glycimeris obovatus, Cardium cingulainni

,
Cyprina rolnndata, Teliina ciquitanica.
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Surcula reguláris, Galeodes lainei, Turritella sandbevgeri)

.

Ennek régi klasszikus képvise-
lje az egri téglagyári föltárás. A törökbálinti, Budapest környéki homok, amelyet
F u c h s a felsoligocén katti emelet típusának vett, egykorú az egri homokos-agyagos
összlettel. Ez igazolja azt a kételyt, hogy a katti emelet önálló kategóriának tekinthet.
Figyelembe kell venni itt, hogy az akvitáni emelet összletében túlnyomóan oligocén
fajok vannak. A megtekintett szelvényekben az alsómiocén jól felismerhet a Budapest
peremén lev homok- és konglomerátum-rétegekben (Budafok), a nagy Pectenfélékkel,
jellegzetes burdigalai összletként (Amussiopecten bnrdigalensis, Pecten pseudobeudanti,
P. hornensis, Chlamys palmata, Chl. gigas, Chl. holderi stb.). Az agyagosabb fáciesek
különböz molluszkaösszlete emlékeztet a Kárpátontúl burkalovi összletére.

Legelterjedtebbek és a legkülönbözbb fáciesekkel vannak képviselve a helvéti
emelet üledékei — a középsmioeén kezdete. A Mátra és Cserhát hegységben, a salgó-
tarjáni és a sajóvölgyi medencében a helvéti üledékek kszénösszletekkel kezddnek sós-

és édesvízi molluszkákkal, fleg a sajátos kongériákkal. Feljebb tengeri üledékek követ-
keznek. Meznerics, Csehovic és Senes rámutattak, hogy a salgótarjáni
homokk csökkent sósvizi onkofórákkal és kardiumokkal (Cardhim ednle arcella) csa-
pásirányban és függlegesen sekélyvízi tengeri képzdményekbe megy át :

pectenes
homok (Chlamys scabrella, Chl. macrotis, Chl. opercularis) és késbb homokos-agyagos
és márgás, slir-típusú üledékekbe, amelyek litológiailag és molluszka-összetétel alapján
a „tarháni” szint üledékeihez állnak közel. Megfigyeléseink azt mutatták, hogy ehhez
a szinthez sorolhatók az osztreás üledékek Crassostrea gryphoides-el, amelyek nagyon
hasonlítanak Tomakovka, Upliszeihe és Usztjurta osztreás üledékeihez. Feljebb igen
elterjedtek a slirüledékek. A Duna jobbpartján a pektinidás homok szublitorális homokba
megy át. Várpalota gazdag földközi-tengeri molluszkatársulásaival . A helvéti kor végén
itt a tenger visszahúzódott, esökkentsósvízi alakok fáciesei keletkeztek, különböz
,,szarmáeiai” habitusú Cerithimn- és Xeritinafélékkel, végül pedig kszénfáciessel.

A középsmiocén szelvény tagolhatatlan tortónai üledékekkel fejezdik be
;

leg-

tipusosabb fácies a lajtai mészk, amely Sopron környékén, a híres Fert-kfejtkben
mutatkozik, valamint Budapest környékén. Legjellegzetesebbek a Pecten lejthajanus,

P. adnncus, Ostrea digiialina, sok Anomia, Isocardium, hatalmas Yeneridák, Kardiumok
és LucinafélékkeL A molluszkák általános habitusa alapján a lajtai mészkhöz legköze-
lebb állnak Ny-Ukrajnában és Usztjurta szartagani felstortónai karbonátos rétegei.

Sámsonháza szublitorális homokja olyan összletet tartalmaz, amely kevéssé különböztet-
het meg Várpalota fácies szempontjából közelálló homokjától. Nógrád agyagos homok-
ját valamivel mélyebbvízi molluszkaösszlet jellemzi Amussium cristatummal.

Magyarország szarmata üledékei olyan molluszkaösszletet tartalmaznak, amelyben
elforduló alakok a Krím—kaukázusi terület alsó szarmatájára jellemzek (Ervilia

dissita), valamint típusos középsszarmáeiai fajok (Tapes gregaria. Macira podolica)

.

Lehetséges, hogy Magyarország szarmatája megfelel a Szovjetunió déli részének alsó
szarmata fels és részben középs részének. A miocén fels részét Magyarországon pannó-
niai fáciesek képviselik.

A legnagyobb nehézséget okozza Magyarország akvitáni üledékeinek összehason-
lítása a Szovjetunió akvitáni üledékeivel. Többé-kevésbé megbízható Eger és Törökbálint
molluszkaösszletének összehasonlítása az Urálvidék és Kizilkumov Aloidis helmerseni.

Cárdilim levinae, Cyprina ex.gr. rotundata tartalmú homokjával és kagylós mészkövével.
Sokkal óvatosabban hasonlítható össze Chruta-Cahana (Grúzia) homokkövének fels
részével. Magyarország burdigalai üledékeinek felelnek meg a Kárpátontiíl „burkalovi”
összletén kívül Ukrajna „szivasi” összlete, a Kaukázusontúl „szakarauli” szintje, az
Flkaukázus „olgini” összlete, K-Usztjurta Jansehinellás összlete, Ukrajna „poltavai”
összletének egy része.

Magyarország helvéti üledékeivel hasonlítható össze az onkofórás rétegek sok
kibúvása, valamint osztreás összletek Crassostrea gryphoides-szel a Krímben, Ukrajná-
ban, a Kaukázusban és LTsztjurtában, az onkofórás rétegek túlnyomóan egykorú fáeiesei-

vel. Valószínleg a helvéti emeletbe kell sorolni Ny-Ukrajna „baranovi” rétegeit, vala-
mint a Kriin—kaukázusi provincia „tarháni” szintjét. Ezzel kapcsolatban felmerül a
kérdés Ny-Ukrajna alsótortónai rétegeinek és a Bécsi medence helvéti rétegeinek szi-

nonim voltáról. " K.

R á n k i A : Természettudományi és mszaki rövidítések, jelek, jelölések. Tankönyv-
kiadó V. Bp. 1958.

A 1 24 oldalas könyvecske igen jól eligazít a természettudományos és mszaki
rövidítések, jelölések útvesztjében. Ügyesen rendszerbe foglalva tárja elénk az anyagot.
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mindenütt csak a lényegre szorítkozva. Igen nagy segítséget nyújt ezzel a szerzknek
és szerkesztknek a kéziratok összeállításában, de a szakszöveget olvasónak is megköny-
nyíti a munkáját.

Az I. rész a rövidítésekkel foglalkozik, azok helyesírását tárgyalja, majd rövid
használati utasítás után elször a latin, majd a görög bets rövidítéseket közli alfabetikus
sorrendben.

A II. rész a jelekkel és jelölésekkel foglalkozik és ebben a matematikai, fizikai és

egyéb anyag mellett bséges térképészeti, földrajzi, geofizikai, ásvány-kzettani, föld-

tani ismeretanyag is található.

V é g h n é

T i c h v i n s z k a j a, E. J. : Cxewbi CrpaTHrp. Me3030ücKHX OTJioweHH PyccKoií naaT-
(JjopMbi. (Triászkorú gleccserüledékek az Orosz tábla északi részén)

1956. pp. 162—168.
A mintegy tiz év óta végzett újabb földtani vizsgálatok Gorkij körül, ismert

homokos-kavicsos osztályozásban, „brc ccsia-konglomerátum” fedjében, középs- és

felsjúra rétegeket ismertek föl. A mintegy másfél négyzetkilométeres területen 40 m
vastagságú rétegösszlet 50 föltárásban, felsrészében rétegzettségi nyomokat mutat és

gipsz kötanyagú karcolt kavicsokat is tartalmaz. Glaciális jellege kétségtelen, ezért

régebben pleisztocén morénának minsítették. Az újabb vizsgálatok a júra fedrétegek
alapján középstriász korúnak veszik. Mészk kavics anyagának faunája a Balti pajzsból
való származásra utal, az ottani kristályos kzetek feltn hiányával. Ezt a hiányt a
Balti pajzs kristályos aljzatának üledékekkel való fedettségével magyarázzák a triász

lehordás idején.

Vadász

B á n c i 1 á, Ion : Földtan (Középiskolai tankönyv a Román Népköztársaságban a
XI. osztály számára). A magyar tannyelv iskolák számára fordította Kábán
Ferenc. Kolozsvár, 1958.

A Román Népköztársaság egységes iskoláinak XI. osztályában, tehát középiskolai
tanulmányaik utolsó évében a növendékek földtant tanulnak. Ennek tananyagát fog-

lalja magában a 192 oldalas, kitnen illusztrált tankönyv.
A „Bevezetés” hat kisebb fejezete röviden ismerteti a földtan feladatait és mód-

szereit, jelentségét a szocializmusban, a román földtan fejldését és a Földet beilleszti

a világmindenség rendszerébe.
A tankönyv törzsét a következ két fejezet, az „Általános- és dinamikai földtan”

és a „Történeti földtan” teszik. Elbbiben a könyv szerzje végigvezeti a tanulót az
ásványok világán, ismerteti a kzetcsaládokat, végül bels és küls erknek szentel

közel 50 oldalt. Az utóbbi fejezet 65 oldalon tárgyalja a földtörténet legfontosabb ese-

ményeit, olyan tömörségben, hogy az a középiskolás érdekldés szintjén maradjon s a

leglényegesebb történések mégis benne foglaltassanak. A harmadik, aránytalanul rövi-

debb fejezet a Román Népköztársaság földtani felépítését ismerteti— nagyon helyesen—
hat oldalon. A könyv végén, utalással arra, hogy csupán olvasmány s nem feladat, az
ország gazdasági szempontból hasznos ásvány- és kzetlelhelyeit sorolja fel.

Függelékként csatlakozik a tankönyvhöz a fontosabb mszavak és szakkifejezé-
sek fordítása szófejt magyarázatokkal, továbbá négy színes tábla, melyek közül az els
kett átfogó szelvényeken mutatja be a Románia földtanából tanultakat, a harmadik
Termi er egyik sföldrajzi térképét mutatja be. Az utolsó Románia egyszersí-
tett és kicsiny", de az ország teljes területét bemutató földtani térképét adja a közép-
iskolás diák kezébe.

Nem volna helyes, ha elhallgatnék a könyv néhány hibáját. A vegyi eredés
kzetek tárgyalásánál, a 36. oldalon a következket olvashatjuk : „A vegyi eredet
kzetek tehát mindig sekély" viz, a nyílt tengerrel csak ideiglenesen közleked meden-
cékben, úgynevezett zárt lagúnákban képzdnek, meleg, száraz éghajlat alatt”. Ezt
természetesen nem lehet ilyen általánossággal állítani, mert ez csak az evaporit-félékre
vonatkoztatható. Több helyen találkozunk a nevezéktan egyenltlen használatáyal.
így" a 138. oldalon alcím „Élet a júra idszakában”

,
míg a 144. oldalon egy másik „Élet

a kréta korban.” A kronológia kifejezéseinek ilyen felcserélése elhomályosíthatja a tanuló
eltt idrendi beosztásunk szigorú rendjét, éppen akkor, amikor annak alapelemeit
kell elsajátítania a középiskolát elhagyni készül diáknak. Szemére vethetnénk még a
fordítónak néhány magyartalan szót (nafta, gázak) és nevezéktani atavizmust, ismerve
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azonban, milyen ritka Romániában a nálunk az utóbbi években megjelent számos föld-

tani kézikönyv egy-egy példánya, ettl készséggel elállunk.

Néhány megjegyzést kell még tenni a könyvvel kapcsolatban, tekintettel a magyar
viszonyokra. 1901. február 6-án, [a Földtani Társulat közgylésén Böckh J. elnöki
megnyitójában megemlíti, hogy a VIII. Nemzetközi Geológus Kongresszuson G a u d r y
bejelentette, a szentpétervári kongresszus (1897) határozata alapján történt elterjesz-
tést a földtannak a középiskolák magasabb osztályaiban való bevezetésérl, a francia

kormány elfogadta. Ugyanakkor Karpinszkij közölte a kongresszussal, hogy az

ügy Oroszországban folyamatban van, míg Stephanescu bejelentése szerint a
középiskolai földtanoktatás kérdése Romániában realizálódott.

A földtannak a hazai középfokú oktatásba való bevezetéséért azóta is több neves
szakemberünk folytatott' szívós küzdelmet — az 1918-ban elért rövid élet sikertl
eltekintve — mindmáig eredménytelenül. Az ismertetett könyv átolvasása után önként
adódik a kérdés : ma, amikor a politechnikai oktatás bevezetésével az összes tanterveket
fokozatosan módosítják, nem érkezett-e el az a pillanat, amit a román közoktatásügy
képviseli már 1900-ban felismertek?

K a s z a p

M. Nesztorova — E. Boncsev— G. K. Georgiev: Geológia -(Tankönyv
a Bolgár Népköztársaság általános iskoláinak Vili. osztálya számára) Szófia, 1 958.

A Bolgár Népköztársaság oktatási rendszerében a földtan alacsonyabb fokú
osztály tantárgya, mint Romániában. Vitatható, hogy a bolgár avagy a román tanterv
helyesebb-e, bizonyos azonban az, hogy így a magasabb osztályokba -— tehát a mi közép-
iskoláinknak megfelel osztályokba — már nem kerül tanulók is kapnak némi fogalmat
a földtan tárgyáról, módszereirl.

A neves szerzk közremködésével készült 84 oldalas tankönyv els négy fejezete

megismerteti a tanulót az ásványok és kzetek legfontosabbjaival és a rendszerezés
alapfogalmaival, a bels és küls erk mködésének megnyilvánulási formáival.

Az utolsó, hosszabb fejezet a Fö}d történetét mondja el röviden, a tanulók élet-

korának és alapképzettségének megfelel részletességgel. Végül néhány oldalon Bulgária
földtanára vonatkozó rövid összefoglalást találunk, az ország földrajzi felosztásában
szokásos területegységek szerint.

A könyv illusztrációi nem léphetnek nyomába a megismert román tankönyv
hasonló anyagának, különösen a nyomdatechnikai kivitelezés tekintetében. A könyv
mellékleteként kézhez kapja a bolgár diák az ország 1 000 000 méretarányú földtani

térképét, mely a közismert összefoglaló térképnek csupán a méretarány redukciója
miatt csökkentett részletesség színnyomásos megfelelje.

K a s z a p

A 1 1 o i t e a u J. : Monographie des Madréporaires Fossiles de Madagascar (Madagasz-
kári fossilis kkorallok monográfiája). Ann. Géol. de Madagascar, fasc. XXY.
Paris, 1958. *.

Alloiteau kitn monográfiája, mely a inadagaszkári liász, a nagy forma-
gazdagságú bath-kallóvi (41 nemzetség!), továbbá az albai-cenománi, koniaci és kampani-
maesztrichti korallfaunák részletes pontos leírását adja, értékes nyeresége a Hexacorallia
irodalomnak. A mind ez ideig csaknem teljesen ismeretlen, földrajzilag is elkülönült
madagaszkári faunák földolgozásánál az új csoportok fölállítása szükségképpen indokolt.
Alloiteau mvében 32 új nemzetséget és 97 új fajt különít el. A kötet értékét
az illusztrációs anyag kivételes szépsége, a szövegközti rajzok és 38 fényképtábla együt-
tesen emeli.

G é c z y

Treatise on Maríné Ecology and Palaeoecology (The Geological Societv of America,
Meinoir 67.) %
Számos szakember közremködésével, a tengerökológiai és paleoökológiai bizott-

ság irányításával készült két vastag kötet.

I. kötet. Ökológia. Szerk. : J. W. ILe d g p e t h. pp. 1296. — 1957.

A bevezet részben a szerkeszt a tengeri életkörzet beosztását, a tengeri ökológia alap-
fogalmait és adatgyjtési módszereit ismerteti. (1—4. fej.) A következ részben, az óceán
általános jellemzése után, az egyes ökológiai tényezk tárgyalása következik: napsugár-
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zás, sótartalom, hmérséklet, oxigén, széndioxid és karbonátok, a létfontosságú elemek
és a nyomelemek biogeokémiája. (5— 12. fej.) Külön fejezet tárgyalja a mai tengerek
állatföídrajzát, hasonlóképpen a szerves törmelékanyag problémáit. (13— 14. fej.) Arány-
lag röviden tárgyalja a könyv a planktont (16. fej.), majd a tengerfenék életközösségeinek
általános jellemzése után sorraveszi a sziklás tengerfenék, a homokos öblök, a korall-

zátonyok, a tengeralatti völgyek, a mélytenger, végül pedig a lagúnák és esztuáriumok
ökológiai viszonyait. Ezután három fejezet konkrét, részletes ökológiai elemzést tartal-

maz (Balti-tenger, Fekete-tenger és Azovi-tó, Káspi-tenger és Aral-tó). Nagy kár, hogy
a Földközi- és Adriai-tenger ökológiai viszonyai, amelyek tudomásunk szerint szintén
jól ismertek és kevésbé kivételes esetet képviselnek, mint a esökkentsós Balti és az
euxin Fekete-tenger, nem kaptak helyet a kötetben. A három utolsó fejezet a holdhatásos
szakaszossági jelenségekkel, a partszegélyi élvilág mennyiségi változásaival és a tömeges
pusztulás jelenségeivel foglalkozik. Minden fejezetet irodalomjegyzék kísér.

Kétszáz oldal terjedelemben sorolják fel specialisták az egyes rendszertani cso-
portok ökológiai vonatkozású irodalmát, valamint az általános ökológiai és fúrószerve-
zetekre vonatkozó irodalmat. Az egyes mvekrl pársoros jellemzést is adnak.

Számos rajz, diagram, táblázat és térkép egészíti ki a szöveget. A fényképanyag
sajnálatosan igen kevés.

Bár paleontológusnak úgy tnhet, hogy sok felesleges adattal van terhelve a könyv,
érdemes olyan fejezeteit is elolvasni, amelyek címe nem sokat ígér számunkra

; mindenütt
lehet olyan adatokat, szempontokat találni, amelyek szemléletünket gazdagítják.

IÍ. kötet. Paleoökológia. Szerk. : tadd, H. S. pp. 1077. — 1957.
Ez a számunkra többet ígér kötet három nagy részre oszlik.

1. „Az slénytani tényanyag és az élet eredete”, 2. „Válogatott paleoökológiai
elemzések”, 3. Irodalom. Sajnos mindjárt az els rész tartalma nem egyezik meg címével.
Fejezetei ugyanis a következk : Bevezetés (alapfogalmak, a fosszilizáció módjai),
a paloökológiai bizonyítóanyag ; a tengeri paleoökológia története, az élet eredete ;

smaradványok szerves alkotó részei
; a tengeri élettáj beosztása.

A második részben a prekambriumtól máig minden földtani idszakból egy
konkrét, nagy észak-amerikai területrész (pl. a. ^lississippi fels folyásának völgye)
paleoökológiai elemzését találjuk, st — eléggé következetlenül apaleoökológiai
kötetben -- két mai tengeröböl ökológiai feldolgozását is. Zárja a részt egy rövid fejezet

a paleoökológia jövjérl
;

ez a fejldést ersen biogeokémiai irányúnak látja.

Az irodalom kiterjed a baktériumoktól kezdve'a tengeri növényvilág csoportjaira
is. Különös, hogy a Mollusca törzs irodalmát nem osztályokra tagoltan, hanem földtani
idk szerint adja meg.

Külön fejezet foglalkozik a problematikumok irodalmával. Nagyon sajnálatos,
hogy sok csoportnál majdnem kizárólag az amerikai irodalmat vették tekintetbe, és
még inkább, hogy az irodalomjegyzék kéziratok lezárása több évvel a kötet megjelenése
eltt (az Ostracodáké pl. 1 947-ben !) történt s így éppen a legújabb eredmények értékelése
teljesen hiányzik, st említésre sem kerülnek.

Az els részben nagyon hiányoljuk a módszertani fejezetet, amelyben — az els
kötetre támaszkodva — útmutatást kapnánk, milyen szükségképpeni különbségek
vannak a jelenkori és a paleoökológiai vizsgálati módszerek és feldolgozási módok között,
s a vizsgált anyag természete az alapfogalmaknak milyen elvi fontosságú átértékelését
teszi szükségessé. Ez a kötet kézikönyv jelleg használhatóságát igen csökkenti.
A második rész olvasásánál sok helyütt az az érzésünk, hogy a nagy területekre és id-
tartamra kiterjed tanulmányok elnagyolják a problémákat és modem terminológiájú,
de mégsem teljesen korszernek tn sföldrajzi és paleofaunisztikai összefoglalást
adnak. Kár, hogy szkebb földtani terjedelm, részletesebb elemzések nem-kaptak helyet
a kötetben, hogy a legmodernebb módszerek alkalmazásának jobb példáit is láthattuk
volna.

Fenntartásaink mellett is úgy látjuk, hogy a kötet olvasása hasznos tapasztalat
hazai paleontológusaink számára. ifj Dudich
B r e d d i n, H. : Tektonische Fossil- und Gesteinsdeformation im Gebiet von St. Goars-

hausen (Rheinisches Schiefergebirge) (Szerkezeti smaradvány- és kzetdeformá-
ció St. Goarshausen környékén (Rajnai Palahegység), Decheniana, 110. köt.,

2. fz., 1957 dec.

B r e d d i n csaknem harminc éve több dolgozatban foglalkozik az smaradvá-
nyok szerkezeti alakváltozásának kérdésével. A deformáció minden esetben rövidüléssel
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jár a legnagyobb nyomás irányában, és erre az irányra merleges síkban való kiterjedés

kísérheti, egy vagy több irányban, ha erre van tér. Rétegterhelési nyomás esetén az er
függleges, az smaradványok ebben az irányban megrövidülnek (lelapulnak), de oldal-

irányban nem terjednek ki, ebben megakadályozza ket a hasonló rétegterhelés alatt

álló szomszédos kzetek hidrosztatikai nyomása. Vízszintes vagy közel vízszintes irányú
tektonikai er esetén az alakváltozás sokféle lehet, aszerint, hogyan helyezkedik el az

smaradvány a térben az er irányához képest, és aszerint is, hogy a bezáró kzet meg-
enged-e a nyomóer irányára merleges kiterjedést.

A Rajnai Palahegységben, St. Goarshansen környékén gazdag devon smarad-
vánvtársaságot tartalmazó homokos-agyagos rétegsort közepes ersség gyrdés ért ;

!

az érre következ újabb vízszintes irányú nyomás a kzetösszlet függleges síkban
való palásodására vezetett. Ez a rétegzettséghez való viszonya szerint harántpalásság.
mert azzal kisebb-nagyobb, derékszögig is terjed szöget zár be. B r e d d i n szerit
az smaradványok jellegzetes alakváltozása nem a rétegterhelésnek köszönhet, sem az
összlet gyrdésének — a gyrdés, amint a szerz nevezi, Sehichtgleitfaltung. a réteg-

lapok egymáson való elcsúszásával, a lehet legkevesebb alakváltozással folyt le —

J

hanem elssorban a harántpalásodás következménye. Minthogy az smaradványok
általában a réteglapokon vannak, a nyomás pedig a palásságra merleges, az alakváltozás
mértéke és jellege függ a rétegzettség és harántpalásság közti szögtl.

Breddin megállapítja, hogy az smaradványok alakváltozásából a nyomó
hatásra merleges — részint csapásmenti, részint fölfelé-kifelé irányuló — kiterjedés

vezethet le. Rögtön fölvetdik a kérdés : hova terjedhet ki az összlet oldalirányban? ‘

Lehetne esetleg az egymás mellett húzódó redvonulatok kulisszás egymásbaékeldésére
gondolni, de ez az igénybevett kzetösszletnek éppen a nyomóer irányában való meg-
vastagodásával járna, vagyis a folyamatot elidéz ervel szembeni munkavégzést
jelentene. Ha végiggondoljuk továbbá Breddin geometriai gondolatmenetét, akkor
kiderül, hogy egyazon deformált smaradvány-alakhoz eljuthatunk egyrészt, ha megenge-
dünk, másrészt, ha nem engedünk meg oldalirányú kiterjedést. Ha az smaradványt
csak a deformáció utáni állapotban látjuk, csak úgy tudunk a két eset között különbséget
tenni, ha az smaradványnak nemcsak az eredeti alakját, hanem nagyságát is ismerjük.
Ez az adat pedig még eléggé egyforma növés fajok esetén is bizonytalanságot rejt.

Mindez nem jelenti azt, hogy a nyomásra igénybe vett összlet oldalirányi! kiterjedése

elvi lehetetlenség, csak éppen még részletesebb bizonyításra szorul. A másik irányi!— felfelé-kifelé való — megvastagodás pedig jól ismert folyamat.

Breddin Mosebach egy megállapítása nyomán arra a gondolatra jut,

hogy a harántpalásság nem tisztán mechanikai nyírásjelenség, hanem krisztalloblaszté-

zissel, a palás felületeken látható nagyszámú csillámpikkely keletkezésével jár; hogy a
harántpalásságot a tisztán mechanikai elváltozást jelent gyrdés és törés, valamint
a nagymérv ásványos és szöveti átalakulással járó epi-, mez- és katazónás meta-
morfózis közé kell sorolni, hiperzónás átalakulás néven. Minthogy az eddigi tapasztalatok
szerint a harántpalásság valóban a mélyebb szerkezeti szintekre jellemz, és nemcsak
a gyrdés kísérjelensége, hanem annak mintegy folytatása, nagyobberej vagy hosz-
szabban tartó alakváltoztató erk esetén, Breddin nek ez az eszméje igen szemlé-
letesen jelöli meg a harántpalásodás helyét a bels földtani ermködés eredményeinek
sorában.

B alkay

Breddin, H. : Tektonisch deformierte Fossilien von dér Zeche Mathias Stinnes in

dér Emscher-Mulde und ihre Bedeutung fürTektonik und Paláontologie des Ruhr-
karbons (Tektonikusán deformálódott smaradványok az Emscher medence
Mathias Stinnes-bányájából és jelentségük a Ruhr karbonjának tektonikája
és slénytana szempontjából). Glückauf, 94. H. 33/34. P. 1095— 1 102. Essen, 1958.

A szerz korábbi dolgozatainak folytatásaként mennyiségi összefüggést állapít

meg felskarbon agyagpalaösszletbl származó Pterinopecten papyraceus (S o w.) defor-
mált példányainak adatai és a regionális tektonika hatása között. Kiküszöbölve a víz-

vesztés következtében történt alakváltozás lehetségét, az smaradványok rövidüléses
és megnyúlásos torzulási módját méréseken kívül új optikai módszerrel is meghatározta.
Adataiból kitnik, hogy a regionális deformáció a Ruhr-vidéken nagy gyrdéseknél
tapasztaltakkal túlnyomóan megegyezen a kzetnek, az általános csapásirányra mer-
legesen, 15— 19°

0 -os térrövidülését hozta létre.

B a 1 k a y
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ÉRTEKEZÉSEK

/

A NAGY MAGYAR ALFÖLD FLIS JELLEG KÉPZDMÉNYEI

DR. KRÖSSY RÁSZÍVÓ*

Összefoglalás : A Nagy Magyar Alföld flis jelleg képzdményeire vonatkozó eddigi megállapítá-
saink a következkben foglalhatók össze :

1 . A Radnai havasoktól a tiszántúli eltemetett kristályos pala hegységig húzódó kristályos kze-
tekbl álló vonulat eltt az ausztriai orogén mozgások idején egy üledékgyjt szinklinális alakult ki.

Ez az üledékgyjt medence EK-felé összeköttetésben lehetett a Kárpátok kréta—paleogén flis geoszin-
klinálisával.

2. Ebben a szinklinálisban a krétában elször smaradvány nélküli homokk, konglomerátum,
csillámos selymesfény sötétszürke palás agyag- és agyagmárga rétegek, majd felskréta szenon farmát
tartalmazó vörös—tarka—szürke és sötét-zöldesszürke palás agyag, márga és homokkrétegek rakódtak le.

Utóbbiak a Kárpátok bels flis képzdményeivel azonosak.
3. A tengerág K-i részén eocén és oligocén faunás flis jelleg képzdmények vannak, amelyek

a Kárpátok jellemz flisképzdményeivel (mint a borsai-, tarki homokk, menilites palák, krosznói
rétegek) nem azonosíthatók, hanem" a bels-kárpáti flis képzdményekhez tartoznak.}

4. Az alföldi flis jelleg üledékösszlet gyrt— pikkelyes szerkezet. A pireneusi orogén mozgások
hézagos üledékképzdéssel (lepusztulással?), a szávai orogén szakasz nagyfokú gyrdéssel és a kárpáti
flis geoszinklinálissal való összeköttetés megsznésével észlelhetk. A stájer és további mozgások törés-
rendszerek kialakulásával, ezekkel kapcsolatosan amai flis jelleg képzdményeket fj-on elhatároló vulkáni
tömegek felszínre jutásával és az egész terület lesüllyedésével jelentkeznek. A lesüllyedt területen fels-
miocén, pliocén és pleisztocén medence üledék rakódott le.

Bevezetés

A Nagy Magyar Alföldön az 1926—1930. évek közt Hajdúszoboszlón lefúrt állami

kutató mélyfúrás, 1447—2032 m között, a szarmata rétegek alatt kérdéses korú rétegsort

harántolt. Ezeknek a rétegeknek a hovatartozásáról sok vita folyt. Az ellentétes véle-

mények közül a leginkább figyelembe vehet megállapítások az alábbiak :

Papp K. 1932-ben megjelent munkájában azt írja, hogy a hajdúszoboszlói

kérdéses korú rétegek a Kárpátok, a Bihar-hegység és az Erdélyi Érchegység kárpáti

homokköveivel azonosíthatók [19].

Vadász E. a hajdúszoboszlói szarmata rétegsor alatt következ selyemfény
agyagpalát és agyagos kvarcitot flis jelleg eocén üledékeknek minsítette. Megállapí-

tása szerint ezek 1470 m körül véget érnek és a fúrás a harmadidszaki medence alját

szolgáltató idsebb rétegösszletbe jutott, amely szürke, vörös kvarc-homokk, sárgás

tömött mészk, mészpala, agyagos homokkpala, agyagpala rétegsorból áll és emlékeztet

az Erdélyi Érchegység eocén vagy még régibb kárpáti flis képzdményeire, másrészt a

Bükk-hegység triász-paleozóos összletére [16].

Papp K. késbbi munkája szerint a hajdúszoboszlói fúrás 1454 m-tl a kárpáti

homokkövek törmelékeit, 1450 m-tl szálban álló krétabeli kalciteres kárpáti homok-
köveket vágott át [9].

Ezek a legrégibb adatok, amelyek a hajdúszoboszlói kincstári mélyfúrás rétegsora

alapján feltételezik a flis rétegek jelenlétét a Nagy Magyar Alföld mélyén.

* Eladta a Kárpáti—balkániFöldtani Egyesülés IV. kongresszusán, Kievben, 1958. szept. 16-án.
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Ezeket a megállapításokat a geoló-

gusok általában kétkedve fogadták, csak le-

hetségnek és nem bizonyosságnak tekin-

tették és a hajdúszoboszlói rétegeket sok

más képzdményhez is hasonlónak és azok-

kal azonosíthatónak vélték. így Ferenczi
I. a Balaton menti alsótriász (kampili) pré-

selt homokkövekkel, a palagonitoskép tu-

i
fákat az Erdélyi Hegyes-Solvmos hegység

hasonló képzdményeivel azonosította, mely

ott szintén triász korú. B ö c k h H. a

j

sötét palákat a karbon alaphegység darab-

jainak tartotta [11].

A közelmúltban lemélyült kolajku-

tató fúrások nagyobb elterjedésben találták

meg ezeket a képzdményeket és néhány

smaradvánnyal a földtörténeti koruk is

rögzíthet. További kérdés e rétegsorozat

! tektonikája, sföldrajzi elterjedése és az

ismert flis képzdményekkel való kapcso-

;

latuk tisztázása.

Az alföldi flis képzdmények kör-
nyezetének földtani felépítésérl a

mélyfúrások alapján ma az alábbiakat tud-

juk [4] :

A Nagy Magyar Alföld K-i részének

közepe táján ÉK—DNy irányú, fleg kris-

tályos palákból álló, környezetéhez viszo-

nyítva 1 000—2000 m-re kiemelked hegyvo-

nulat húzódik a neogén üledékek alatt.

Ezt az eltemetett hegységet a fúrásokból

Túrkevétl Kismarj áig—Körösszegapátig

ismerjük. A lepusztulás termékeit még
tovább lehet követni Ny felé Törtei

—

Nagykrös vidékéig. A földmágneses méré-

sek szerint e kristályospala vonulatnak

megfelel nagyobb szuszceptibilitású terület-

tovább folytatódik DXv felé és feltételez-

heten a DK-Dunántúl ismert felszíni és fel-

• színközeli kristályos képzdményeivel van
összefüggésben.

A kristályos kzetekbl álló vonulat

É felé hirtelen, eddig ismeretlen mélységbe

süllyed.

(A püspökladányi fúrás még 1929 m-ben
elérte a kristályos palát, de a tle 1 1 km-re É-ra
lev nádudvari 15-ös fúrás 2914 m-ben még a flis

jelleg képzdményekben végzdött. A Hajdúszo-
boszlói kolajkutató fúrás 1412 m-ben a kristályos
palába jutott, mig a tle 2 km-re lev kincstári
fúrás 2032 m-ben még nem érte azt el.)

Ennek a kristályospala vonulatnak

ÉK-felé való folytatásában a felszínen talál-

$

eV

10Ö0m

ábra.

Földtani

szelvény

a

nádudvari

—

püspökladányi-

—

biharnagybajomi

mélyfúrásokon

keresztül

—

Fig.

2.

Geological

profilé

across

the

Nádudvar-

Piispökladány

—

Biharnagybajom

deep

wells



118 Földtani Közlöny, LXXXIX. kötet, 2. füzet

juk a Réz-, Meszes-, Bükk-, Lápos-hegység kristályospala tömegeit, amelyek a K-i

Kárpátokhoz tartozó Radnai-havasok felé jelzik a kapcsolatot.

Ettl a fleg kristályos kzetekbl álló hegységvonulattól É-ra, vele nagyjában

párhuzamosan húzódik az Alföld ÉK-i részén, újharmadkori rétegekkel mélyen eltakarva,
't

a kréta-paleogén flis jelleg képzdményekbl álló, ersen diszlokált

övezet.

A kréta-paleogén flis jelleg képzdményeket a D-i részen még vékony, de É felé ;

igen megvastagodó helvéti-tortónai vulkáni képzdmények fedik. A vulkáni

képzdményekben Hajdúböszörménynél 608 m-t, Nyíregyházán 1429 m-t fúrtunk

anélkül, hogy sikerült volna harántolni azokat. Északabbra Sajóhídvégen az 1466 m
vastag vulkáni képzdmények alatt már középstriász mészkövet találtunk.

A flis jelleg kréta-paleogén rétegek É-i határa tehát a vastag vulkáni takaró

miatt még ismeretlen. Nagy töréses övezet húzódik itt, amely a vulkáni képzdmények
feltörésével és késbbi mélybesüllyedésükkel is kapcsolatban lehetett. A flis jelleg

övezetet olyanféle módon határolják itt a mélyben ezek a vulkáni képzdmények, mint

ahogy az Északkeleti Kárpátokban a Vihorlát—Gutin-hegység.

A flis jelleg képzdmények rétegtani viszonyai

A Nagy Magyar Alföldön flis jelleg képzdményeket eddig a debreceni,
hajdúszoboszlói, nádudvari, kábái, tatárülés i, rákóczi-
falvi és törteli fúrásokban észleltünk.

(A Debrecen-2. fúrás 1528—2015,5 m között, a Hajdúszoboszló-2. fúrás 1447,1—2032 m, a Nád-
udvar-3. fúrás 1838—2113,4 m, a Nádudvar-6. fúrás 1674—1713 m, a Nádudvar 14. fúrás 2095—2142 m,
a Nádudvar-5. fúrás 1914—2014 m, a Kaba-1. fúrás 2108—2125 m, a Tatárülés-2. fúrás 1598—1884,5 m,
a Rákóczifalva- 1 . fúrás 1438—1916 m, a Rákóczifalva-2. fúrás 1660—1816 m, a Rákóczifalva-3. fúrás
1793—1837 m, a Rákóczifalva-4. fúrás 1662—1725 m, a Rákóczifalva-5. fúrás 1501— 1565 m, a Rákóczi-
falva-6. fúrás 1572—1636 m között, a Törtel-1 fúrás 1448—1797 m, a Törtel-2. fúrás 1568—1601 m, a
Törtel-3. fúrás 1556—1563 m, a Törtel-4 fúrás 1362—1364 m, a Törtel-5. fúrás 143&—1472 m, a Törtel-6.
fúrás 1603—1738 m, a Törtel-7. fúrás 1457—1502 m, a Törtel-9. fúrás 167&—1739 m között fúrta át a
flis fácies képzdményeket. Bizonytalan, de lehetséges, hogy ide sorolható a Jászberény- 1. fúrás 1677

—

1923 m, a Jászberény-2. fúrás 1795—1851 közötti rétegsora is.)

A flis jelleg képzdmények rétegsora nem változatos. Leggyakrabban kemény
palás agyag, agyagmárga és finomszem homokkrétegek váltakozásából áll, ritkábban

tarkahomokk, agyagmárga betelepülésekkel és néhol durvaszem konglomerátum és

breccsia padokkal.

A legrégibb flis jelleg üledékek feltételezheten a felskréta sze-
non emeleténél idsebb korúak. Ezek smaradványokat nem tartalmaznak,

képzdésük kora nem bizonyítható. Idesorolható a Debrecen-2. mélyfúrásban

1878—2015,5 m között átfúrt szürke-, sötétszürke, kemény, meszes kötanyagú kalciteres

homokk, amelyben durvaszem homokk és apró konglomerátum padok, sötétszürke,

csillámos selymesfény palás agyag, agyagmárga rétegek vannak. Ersen diszlokált,

töredezett, sok csuszamlási lappal átjárt és meggyrdött, sokszor nagyon meredek és

csaknem függleges, változó dlés rétegsor.

Ezen az ersen díszlokált, fleg homokkbl álló rétegsoron agyagosabb, zöldes-

szürke, világosszürke homokkcsíkokat és szenon faimát tartalmazó rétegek vannak.

Kzettanilag hasonló az elbbihez a Tatárülés-2. fúrásban 1598—1884,5 m
között és a Kaba-1. fúrásban 2108—2125 m közt elforduló rétegsor, amelyben s-
maradványt szintén nem találtunk. Itt nagyon kemény szürke, sötét szürke, fleg

finomszem homokkrétegek váltakoznak kemény sötétszürke, csillámos, selymesfény



K ö r ö s s y : A Nagy Magyar A Iföld flis jelleg képzdményei 119

palás agyagmárga rétegekkel. A homokk gyengén^rétegzett, hajszálvékony kalciterek

járják át, néhol vékony agyagos lemezekkel váltakozik, amelyben gyretlen rétegek

között üledékfolyásból származó gyüredezettség figyelhet meg. A homokk kötanyaga

pélites, karbonátos, Szepesházy K. és Dubay E- megállapítása szerint a

homokszemek fleg szögletes 0,05—0,7 mm szemcsenagyságú kvarc, kvarcit, plagioklász,

biotit, muszkovit, szericitesedett ortoklász és gneisz törmelékébl állnak. A CaC0 3
-

tartalom 4,2—20,18% közt ingadozik. Az agyagmárga sötétszürke, kemény, vékony,

kalciteres, pélites karbonátos anyagában néhol szabálytalan foltokban komokos-csillámos,

0,03—0,15 mm szemcsenagyságú, szögletes kvarc, kvarcit, muszkovit homokszemek

vannak és sokszor pirites. A CaCO s-tartalma 8,2—25% között ingadozik, átlag 13,7%.

A rétegdlés 10—30° között változik.

Ezt a rétegsort a Tatárülés-2. fúrásban 1756—1764 m közt a helvéti-tortónai

vulkánosságból származó riolit telér törte át. A feküje ismeretlen, rajta diszkordánsan

nyugodt település miocén konglomerátum fekszik.

Valószíntlen, hogy ennek az idsebb flis jelleg üledéknek pontosabb kormeghatá-

rozása a kzettani jelleg összehasonlítása alapján sikeres legyen, mert a környez és

közeli szárazulatok lepusztulás termékeibl álló helyi jelleg üledék. A sely-

mes fény csillámos palás agyagrétegek hasonlíthatók az Erdélyi Érchegység D-i és

DK-i részén elforduló barrémi-apti selymesfény, szürke, fekete, homokos agyagpalák-

ból álló flis rétegekhez.

Erre a rétegsorra smaradványokkal bizonyítható felskréta, szenon
rétegek települtek.

A Debrecen- 2. számú kolajkutató mélyfúrásban 1528—1878 m közt

szürke, sötétszürke, kemény agyagmárga és vékonyabb homokkrétegek váltakoznak.

Az agyagmárga vékony kalciteres, homokkcsíkos, nagyon ersen diszlokált, töredezett,

csuszamlási felületekkel átjárt, változó, sokszor nagyon meredek rétegdlés. Ezekbl
a rétegekbl Majzon E. Dentalina sp., Pseudotextularia variáns (Rzehak),
Planoglobulina acervulinoides (Egger), Ventilabrella eggeri (Cushman), Globotrun-

cana linneana (d’O r b.) és Globotruncana stuarti (de Eapparent) Foraminifera-

fajokat írt le, amelyek a szenon kori flis képzdményekben gyakoriak.

Nádudvaron sötét zöldesszürke, szürke, finomhomokos, csillámos agyag-

márga vékonyabb homokk rétegekkel váltakozik és durvaszem konglomerátum-

breccsia betelepüléseket tartalmaz. A zöldesszürke agyagmárga 8—33%, átlag 12%
CaC0 3-tartalmú és nagy tektonikai igénybevétel nyomait mutatja. Ezekbl a rétegek-

bl Globigerina niekani (White), Globotruncana stuarti (de Eapparent), Glo-

botruncana arca (Cushman), Globotruncana linneana (d’Orb), Bulimina murchiso-

niana (d’Orb.) stb. típusos szenon Foraminiferák kerültek el.

A rétegsor mélyebb részén lev breccsia és konglomerátum anya-

gában csillámos homokos agyagmárga kötanyagban, kvarc, világosszürke fillit, gneisz,

vöröshomokk, ritkán mészmárgából és mészkbl álló változatos szemnagyságú tör-

melék van és egész közeli származású, osztályozatlan lepusztulási terméknek kell tekin-

tenünk.

Rákóczii alván fleg homokkpadokból áll a felskréta faunás rétegsor.

A homokkpadok között tarka agyag és márga betelepülések vannak. Az egyik fúrás

szürke, sötétszürke, fleg agyagmárga rétegsort is talált.

A homokk szürke és vörös szín, általában 0,5—0, 1 mm szemnagyságú,

jól osztályozott, de varrnak 1—2 mm homokszemeket is tartalmazó kevésbé osztályozott

padok is. Szepesházy K. szerint a homokszemek kevés mikrokristályos kalcitos

kötanyagban vannak és leginkább kristályospalából származó szögletes kvarc, kvarcit,

kevesebb, részben kaolinosodott földpát, szericitesedett ortoklász, mikroklin és iker-
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lemezes savanyú plagioklász, ritkái gránát, csillámpala és gneisz törmeléke. A homokk
CaC0 3

-tartalma 7,8—22%, átlagosan 14,7%. A többi kréta üledékhez hasonlóan ersen
diszlokált, a rétegdlés 45—90° között változik.

A homokkpadok közötti zöld, barna, vörös tarka agy ag-agyagmárga
rétegek néhol szögletes vörös foltosak, némely betelepülés CaC0

3-tartalma a 28,8%-ot

is eléri, egyes világos zöldes szürke márgapadé 48,8%-ra emelkedik. A tarka agyagréte-

gekbl Ammoglobigerina globigeriniformis (P. J.), Glomospira charoides (P. J.), Gümbelina

globulosa (E h r e n b e r g), Buliniina murckisoniana (d’ O r b.), Globigerina cretacea

(d’Orb.), Globigerina mckani (W hite), Globotruncana arca (Cushman), Glo-

botruncana stuarti (de Lapp.), Gyroidina micheliniana (d’Orb.) szenon emeletre

utaló Foraminiferák kerültek el.

A szürke, sötétszürke agyagmárga kemény, rosszul rétegzett, kagylós törés
kzet, melynek pélites alapanyagában elszórtan 0, 1—0,7 mm nagyságú szögletes homok-
szemek vannak, kvarc, ortoklász, mikroklin, plagioklász, muszkovit, cirkon, kalcit és

ritkán mészk törmelékbl. CaC0 3-tartalma 30—36% közt ingadozik. Ezekbl a réte-

gekbl Globotruncana linneana (d’O r b.), Globotruncana sp., Globigerina sp. Foraminifera

fajok kerültek el, amelyek a felskréta korra utalnak.

A törteli fúrások kzettani jelleg alapján felskréta flis fácies rétegsorozatá-

ban agyag, agyagmárga és homokk, ritkábban aprószem konglomerátum rétegek

váltakoznak az elbbiekhez hasonlóan ersen gyrt állapotban.

Az agyag kemény, szürke, sötét zöldesszürke, néhol vörhenyes. CaC0 3
-

tartalma 0,84—3,4 közötti. Szerves maradványként csak kevés szenes növényi lenyomat

és Dentalina sp. ismeretes belle.

Az agyagmárga bamásszürke, zöldesszürke, tömött rideg kzet, sok

csuszamlási felülettel. CaC0 3-tartalma 14—25% között ingadozik.

A homokk általában világosszürke, 0,05—0,15 mm szemcsenagyságú, rosszul

osztályozott, karbonátos vagy kovás kötanyagú. A homokszemek fleg metamorf
kzetbl származó kvarc, ortoklász, mikroklin, biotit, klorit ásványszemekbl állanak.

A konglomerátumos rétegek homokos karbonátos kötanyagában osztályo-

zatlan 4—5 cm nagyságot is elér gyengén koptatott kavicsokat tartalmaznak, fként
metamorf eredet kvarcit, ritkán szemcsés mészk, agyagpala, finomszem homokk,
dolomit és sok diabáz kavicsot. A diabáz zöldesszürke, holokristályos szemcsés alap-

anyagában andezin, augit, klorit, biotit és pirít ásványok ismerhetk fel. Ez a durva-

szem konglomerátum a közeli szárazulatról származó, tengerpart közeli üledék. A diabáz

kavicsok az ÉK-re lev szolnoki fúrásokban talált diabáz lepusztulási termékei, amelyek

tehát a felskrétánál idsebb korú képzdmények.
A felsorolt Foraminifera-fajok közül a Globotruncana linneana (d’Orb.) a fels-

kréta képzdmények egyik legfontosabb vezérkövülete, mely csaknem az egész föld

felskréta tengeri üledékeiben megtalálható [6]. A Globotruncana stuarti (de Lapp.)
és Globotruncana arca (Cushman) szintén csak a felskrétában mutatkoznak.

M a j z o n az alföldi felskréta flis jelleg üledék faimáját a „puhovi márga”

faunájához hasonlítja [6, 7], de a puhovi rétegek faunája nem különbözik az Északkeleti

Kárpátok típusos flisfácies felskréta üledékeinek faunájától.

A felskrétakori flis jelleg rétegösszlet felett hasonlóképpen ersen diszlokált

felskréta-paleogén átmeneti faunájú flis jelleg rétegsor van Debrecen

és Nádudvar környékén.

Mindkét területen sötétszürke,' bamásszürke, kemény palás agyag, agyagmárga,

homokos litotamniumos törmelékes mészk és a szenon faunás rétegekhez hasonló

kzettani jelleg homokk betelepülések fordulnak el. Ez a rétegsor M a
j
z o n L.

vizsgálata szerint az ÉK-i Kárpátok felskréta-paleogén átmeneti rétegeire jellemz.
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nagyrészt agglutinált vázú, troehamminoides-faunát tartalmaz : Globigerina sp.,

Haplophargmoides sp., Ammosphaeroidina sp., Glomospira charoides (J. P.), Ammo-
globigerina globigeriniformis (J. P.), Rhabdammina sp., Trochamminoides sp. [7],

Hasonló Trochannninoides-faunás flis rétegeket írt le J a s k ó S. a Szálva völ-

gyébl [3], Majzon L. [6] és Szalai T. [14] az Északkeleti Kárpátokból.

A nádudvari sötétszürke agyagmárga apró Globigerinákat, Hantkenina kochi

(Hantk.), A carmina sp., Rhabdammina abyssorum M. S a r s, stb. Foraminiferákat

tartalmaz. A Hantkenina és az Acarinina alapján ezek a rétegek a felseocénba tartoznak.

A Trochamminoides-tartalmú szinttáj felett Debrecenben az elz rétegekhez

hasonlóan ersen diszlokált, sötétszürke agyag, homokos agyag, agyagmárga, finom-

szem homokkrétegek vannak, amelyek az oligocénre jellemz, fleg agglutinált

vázú mikrofaimát tartalmaznak: Rhabdammina abyssorum M. S a r s, Ammodiscus

sp., Cyclammina sp., Clavulinoides cnbensis Cushmann — Bermudez, Globi-

gerina triloba R e u s s.

Ezeket a rétegeket faunájuk alapján Majzon L. a flisösszlet ,,krosznói”

vagy „polaniea” rétegeivel tartja azonosíthatónak. Ha a „krosznói” rétegekkel azono-

sak, akkor ennek fels, finomhomokos, vékony homokkcsíkos agyagmárga rétegeivel

mutatnak kzettani hasonlóságot, a „középs-krosznói” rétegek vékonyritmusos

homokk-agyagmárga rétegeihez kevésbé-, az ,,alsó-krosznói” rétegek tömeges- és vastag-

pados homokköveihez — nem hasonlítanak.

A felskréta flis jelleg üledék teljes vastagsága ismeretlen. A Nádudvar- 15. fúrás

1000 m vastagságban hatolt bele, de nem fúrta át. Mivel ez a fúrás is ersen diszlokált,

közel 90°-os dlés rétegeket is harántolt, a tényleges vastagság kisebb is lehet. A paleogén

rétegek vastagsága Debrecenben 69 m, Nádudvaron 60 m, mivel fels részük a miocén

képzdmények lerakódása eltt lepusztult, eredeti vastagságuk nagyobb lehetett.

Szerkezeti viszonyok

A nagyalföldi flis jelleg képlékeny agyagos márgás homokos üledékek a fúrás-

adatok szerint gyrdéses, csuszamlásos, töréses szerkezetek.

A flis jelleg övezetnek a tle D-re lev kristályos pala vonulattal való érintkezését

a fúrásokból nem ismerjük jól. A Biharhegységben a felskréta flisfácies üledékek és a

Gyalui-havasok kristályos kzeteinek érintkezési vonalán lev partközeli zátonyfáciest

az Alföldön nem találtunk. Itt az ersen összegyrt és összetört kréta-paleogén flis

jelleg képzdmény nemcsak egyszeren reátelepült az idsebb aljzatra, hanem tektoni-

kusán érintkezik vele. A kristályospala tömeghez hozzápréseldött és pikkelyesen egy-

másra tolódott szerkezet, mint ahogy az a felszmen is megfigyelhet a magyarországi

mezozóos üledékeken. Flis jelleg üledékeink ÉK-i folytatásában a Cibles—Radnai-

havasokban, Máramaros vidékén Gherman J. [2], Jaskó S. [3], Pávai
Vájná F. [10], Reich D., Schréter Z. [12], Szádeczky Kardoss E.

[15] felszíni megfigyelései szerint a flis rétegekre jellemz szerkezeti elemek a 90° körüli

meredek rétegdlés redk, izoklinás boltozatok, pikkelyes rátolódások és embrionális

takarók.

Az alföldi fúrási adatok hasonló szerkezetre utalnak, melyeket ÉNy—DK irányú

nyomóer idézett el.

A flisjelleg képzdmények területének szerkezeti kialakításában
,
valószín,

hogy már az ausztriai orogén fázis mozgásai is részt vettek. Ennek volt a követ-

kezménye a Tiszántúl—Radnai-havasok közti kristályos pala vonulattól É-ra kialakult

szinklinális jelleg üledékes tekn, amelybe a kréta flis tenger ÉK fell hosszan benyúló
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öbölként behatolt. A további mozgások a díszkordanciák megállapításának nehézsége

miatt nem mutathatók ki biztosan. A troehamminoideses szint utáni üledékhiányt a

pireneusi mozgások okozta kiemelkedés, lepusztulás okozhatta. A Kárpáti f
gvrdési szakaszt okozó szávai mozgások hatásának tulajdonítható az, hogy az

oligocén képzdmények is nagyon ersen gyrt, diszlokált helyzetben vannak. J a s k ó S.

megfigyelése szerint a Szálva völgyében a kréta-oligoeén képzdményeken belül diszkor-

daneia nem észlelhet, tehát a bels-kárpáti flis képzdmények felgyrdését itt a szávai

mozgásoknak tulajdoníthatjuk.

Az oligocén végi hegységképz mozgásokkal a kréta-paleogén flis területek kiemel-

kedtek, a Kárpátok neogén geoszinklinálisa és a keletalföldi medence közti összekötte-

tés megsznt.
A késbbi mozgások hatása már nem gyrdésekben, hanem a harmadidszaki

üledékes medencéket létrehozó törésrendszerek kialakulásában nyilvánult.

Flis jelleg képzdményeink vonulatától É-ra megfúrt hatalmas vulkáni tömegek a stájer-

orogén szakaszban létrejött mélyreható törésrendszerhez kapcsolódnak.

Kassától K-re, a „Hemád-vonal” és a máramarosi kristályos masszívum közötti

területen a Kárpátok kristályos-mezozoós bels — övezete nincs meg a felszínen;

az Északkeleti Kárpátok bels övezetének e mélybesüllyedése és a kréta-paleogén-

flis tengernek alföldi beöblösödése közt összefüggés tételezhet fel. Az Északkeleti Kár-

pátok bels övezetének mélybesüllyedésével kapcsolatban alakult ki a flis tengernek a

Tiszáig benyúló öble.

sföldrajzi viszonyok

A tiszántúli kristályospala vonulat, amely a Bihar-hegység kristályospala alap-

jának Ny-i folytatása, ÉK-felé folytatódik a Rézhegység, Meszes-hegység, a szilágy-

somlyói Magúra, a szilágybaksai kristályospala rög, a Bükkhegység és a Lápos-hegységben

a prelukai kristályos rög alakjában a Keleti Kárpátokhoz tartozó Radnai-havasok

kristályos pala tömege felé. Jaskó S. szerint a Radnai-havasokban „Erdély északi

határán a Kárpátok koszorújából csapásirányban s felépítésben egyaránt elkülönül

oldalág nyúlt ki” [3]. Ugyanezt állapítja meg Báncilá I. [1, 87. oldal] : „a Radnai

kristályospala masszívum a Keleti Kárpátok kristályos magjának nyugat felé való

elágazása, amely elválasztja a Máramarosi és Borgói szenon-paleogén flis képzdményeket
tartalmazó medencéket . . Tehát a Kárpátok kristályospala magjának nyugat felé

való elágazásához csatlakoznak, ennek mintegy folytatásaként a Preluka, Bükk-hegység,

Rézhegység kristályospala rögei. Ettl a kristályospala-vonulattól É-ra, vele párhuza-

mosan húzódott az a kréta és paleogén szinklinális, amelyben a flis jelleg üledékképz-

dés történt. A tiszántúli és a szatmárnémeti—nagykárolyi fúrások szerint ÉK-felé fel-

tételezheten összeköttetésben volt az Északkeleti és Keleti Kárpátok „bels kárpáti

flis” vonulatával. Ezt bizonyítja a Huszttól KDK-re kb. 13 km-re Husztsófalva (Dani-,

lovo) mellett mélyült szovjet mélyfúrás is, amely 1920 m-tl a 2506 m talpmélységig

eocén flis képzdményekben fúrt [18]. Az alföldi flis jelleg képzdmények a Tiszántúl

—

Radnai-havasok közötti kristályospala vonulat eltt képzdött felskréta paleogén

üledékgyjt szinklinálisban kialakult tengerágban rakódtak le.

A kréta paleogén tenger nem korlátozódott a küls-kárpáti flis geoszinklinálisra,

hanem a Keleti-Kárpátok kristályos-mezozóos övének a Ny-i oldalára is átterjedt. Ezt a

bels-kárpáti flis övezetet nagy darabon betakarja a Kelemen—Hargita-hegység vulkáni

tömege. A bels-kárpáti kréta-paleogén flis tenger kapcsolatban volt a Bihar-hegységtl

D-re lev Maros menti flis geoszinklinálissal, amely a barrémi emelettl kezdve alakult
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ki [5, 8]. Innen DNy-ra talán meglehetett az összeköttetés a jugoszláviai Törökbecse,

rld, Bárányos környéki fúrásokban talált krétakori (cenoman) mikrofaimás flis jelleg

képzdmények felé. A Maros menti geoszinklinális felskréta képzdményei a Bihar-

hegvség K-i oldalán csaknem Kolozsvárig megtalálhatók. S z a 1 a i T. szerint erre is

összeköttetés állhatott fenn a tiszántúli flis tengerrel.

A tiszántúli flis képzdmények tehát a Kárpátok flis geoszmklinálisának egy

messze DNy-felé benyúló öblében rakódtak le. Ebben az öbölben az üledékképzdési

viszonyok hasonlók voltak a flis tenger más részein levkhöz, vagyis aránylag gyorsan,

nagy tömeg üledék képzdött a közeli szárazulatok nagyarányú lepusztulása révén.

A sok törmeléket tartalmazó zavaros vízben kedveztlen életfeltételek miatt az smarad-
vány ritka. De ebben a távoli öbölben képzdött üledék kzettani jellege várhatóan

különbözik a Kárpátok egyes jellegzetes flis képzdményeitl, mert a környez lepusztu-

lási területek is más jellegek voltak. Kzettani alapon tehát nem várható, hogy azono-

sítani lehessen ezt a helyi jelleg üledéket valamely jellegzetes kárpáti szinttel. Mégis

a szenon Globotmncana-faunás sötétszürke, zöldesszürke és vöröses rétegsor azonosnak

tekinthet a Kárpátaljáról, Izaszacsal környékérl, a Cibles hegység É-i oldalán Erzsébet-

bánya—Batiza vidékérl, a Lápos hegységbl leírt szürke, zöldesszürke, zölderes-foltos

és vörös homokos márgás flis rétegekkel.

A paleogén képzdmények erszakolás nélkül szintén nem azonosíthatók a jelleg-

zetes külskárpátokbeli flis szintekkel. Ezek a bels flis övhöz tartozó paleogén üledékek

litológiailag kárpáti flis kifejldések, de szintjei és fácies változásai attól eltérk. Ilyen

bels-kárpáti, flis jelleg üledékek képzdtek az Alföld É-i részére K-fell Nádudvar
vidékéig benyúló paleogén tengeröbölben is.

Ezek a bels-kárpáti flis jelleg üledékek különböznek a kréta-paleogén me-
dencékben leülepedett epikontinentális tengeri üledéktl, amelynek a rétegsora válto-

zatosabb, meszesebb, általában vékonyabb, smaradványban gazdagabb, a tektoni-

kája pedig jóval egyszerbb.
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The flysch-like formations of the Great Hungárián Basin

Dr. B. KRÖSSY

Our knowledge conceming the flysch-like sedimentary formations of the
Hungárián Basin may be summarized as follows :

1 . At the time of the Austrian orogeny a geosyncline was formed in front of the
crystalline rangé extending írom the Rodjna Mountains to the buried crystalline rangé
along the Eastem bordér of Hungary. This trough may have been connected with the
Cretaceous-Palaeogene flvsch geosyncline of the Carpathians, towards the NE.

2. This trough has, in the Cretaceous, accumulated at first fossil-free sandstones
and conglomerates, as well as layers of clay and mari shale resembling „Schistes lustrés”.

Later on, redspeckled gray and dark greenish gray clay shales, maris and sandstones
carrying a Senonian faima were formed. The latter are identical with the so-called Car-
pathian interior flysch.

3. In the Eastem part of the trough there occur fossil-bearing Eocéné and Oligo-
cene flysch-like sediments, which cannot be identified with the characteristic flysch

sediments of the Carpathians (as e. g. the Borsa and Tark sandstones, menilith shales,

Krosno strata etc.).

4. The flysch-like sequence of the Great Hungárián Basin is of a földed and over-
thrust sructure. The Pyrenean orogeny has manifested itself by incomplete sedimenta-
tion (denudation?), while the Savian orogeny has brought about intense folding and the
severing of connections with the flysch geosyncline of the Carpathians. The Styrian and
younger orogenies have caused the formation of fault systems, with the effusion of the
volcanics bordering to-day the flysch-like formations towards the North. Simultane-
ously, the entire area has undergone a gradual sinking. The sunken part of the basin
was gradually fiiled up by upper Miocéné, Pliocene and Pleistocene basin sediments.

i



ABRÁZIÓS DISZKORDANCIA NYOMAI A SAJÓVÖLGYI
BARNAKSZÉNTELEPEK FEDJÉBEN

AIyFÖI,DI FÁSZFÓ

Összefoglalás: A sajóvölgyi barnakszéntelepeken a II., III., IV. és V. telepeken határozott abrá-
ziós lepusztitás és réteghiány észlelhet. A sajókazai Szeles II . aknában a lepusztított eredeti fedkzet
roncsai bitumenes szenes agyag formájában megtalálhatók. A bamakszéntelepet az abrázió nagy hori-

zontális elterjedésben, de kis vertikális hatással érte, a fedhatáron a bamakszéntelep rétegroncsai
jól megfigyelhetk. A bamakszén-rétegroncsok és a kovásodott teleprészek megfigyelése alapján meg-
állapítható, hogy a jelenlegi fedkzet anyagának leülepedésekor a telep már megkeményedett, rétegzett
és bizonyos fokig elrehaladt szénülési állapotban volt. Az eredeti fedkzet lepusztulása során általában
a telepek nem kerültek szárazra. Az eredeti fedkzet aránylag kis vastagságú lehetett.

A sajóvölgyi bamakszéntelepek litoklázis rendszerének vizsgálata közben néhány,

eddig a medencében nem ismert, a bamakszéntelepeket érint abráziós nyomra buk-

kantam. Anélkül, hogy ismertetésemben a kérdés megoldását illeten teljességre töre-

kednék, szabad legyen fényképfelvételek kíséretében észleléseimet néhány gondolattal

együtt közreadni, mert ezek a megfigyelések már önmagukban is felvetnek üledék-,

ill. kszénképzdési, pontosabban szénülési kérdést is.

A medencében D-rl É-felé haladva elször a Diósgyr Annabánya II. és III.

telepének fedjében, illetve a barnakszéntelep és a fed érintkezési vonalán találtam

az els bizonytalan nyomokat. A bányabeli feltárások nagy részében a fed réteghatár-

metszete nem tért el a megszokott, nagyjából egyenes vonaltól, az É-i f harántvágat-

ban azonban ismételt eltéréseket, szabálytalan vonalú réteghatárokat találtam (1. ábra).

Az eltérés okát a bioklasztikus üledékanyag felszínének eredeti, primér egyenet-

lenségeiben is kereshetjük, de a határozatlanul vagy határozottabban jelentkez homorú
formák és lekerekített szögletek kimosásos jelenségre is következtetni engednek. A bio-

klasztikus törmelékanyag eredeti felszíne kétségtelenül nem tekinthet síknak, de a dia-

genezis során már a tzegesedés stádiumában fellép anyag és alakváltozás az éles

különbségeket elegyengeti. A fed osztrigás agyag pedig a tenger határozott elnyomulá-
sát jelzi, indokolt tehát bizonyos hullámveréses tevékenység feltételezése.

A III. telepben elszórtan jelentkez lokális kovásodás arra utal, hogy a fedkzet
anyagának leülepedésekor a bamakszéntelep már jelents mértékben tömörödött,

st elrehaladott szénülési állapotban volt. Vadász E. (Kszénföldtan 104. oldal)

a kovásodással kapcsolatban a következket írja : „Borsodi miocén barnakszén-
telepeinkben egyes teleprészek elkovásodása ily módon a szénülési folyamat közben jött

létre anyagkicseréldéssel, úgyhogy ezek a részek kovásodott alakban, a szénülésben

már nem vettek részt.” A kovásodás tehát tulajdonképpen fosszilizálta a szénülés egy

meghatározott állapotát. Jelen esetben a kovásodott rész fás barnakszén állapotban

maradt. Tekintetbe kell vennünk azt az általánosan elfogadott felfogást, hogy a szénülés

csak akkor indul meg, mikor a biokémiai folyamatok során bizonyos tekintetben már
átalakult anyag zárt fed alá kerül és mentesülve a légkör és az oxidáló szervezetek

rombolásától, a tzeg vízveszteség és zsugorodás mellett a geokémiai reakciók (S z á-

deczky-Kardoss E.) során kszénné alakul.
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7. ábra. Abráziós forma a III. telep fedjébl : Osztreás agyag. Északi lövet, Anna akna, Diósgyr U
(P e 1 1 é r d yné felvétele) — Fig. 7. Abrasionsformen im Flöz III. Hangendes : Ostreenton. Nördlicher

Hauptquerschlag, Annaschacht, Diósgyr (Aufnahme Frau P e 1 1 é r d y)

A 2. ábrán a kovásodott bamakszénteleprész lokális kivastagodásként jelentkezik

és már elrehaladt szénülési állapotban volt. A kovásodott kiemelkedésnél a fedben
lev osztrigás héjak határozott összetorlódást mutatnak, nagyobb tömegben a ková-

sodott részhez orientálódva halmozódtak fel, esetleg eredetileg is ezen a helyen padot

alkottak. A fed osztreás agyag települése szerint is a kivastagodás a fedkzet anyagá- 3

nak a lerakódásakor már a jelenlegihez hasonló egyenltlen helyzetben megvolt. Ha azon-

ban a jelenlegi fedkzet anyagának leülepedésekor a bamakszéntelep már kovásodott

és fás barnakszénné szénült állapotban volt, akkor számolnunk kell azzal, hogy az

eredeti fedkzet — amely a szénülés megindulását és elrehaladását biztosította —
hiányzik, lepusztult, vagyis réteghiánnyal állunk szemben. Nyilvánvaló, hogy a telep

a fás barnakszén-állapotnak megfelel mértékben már tömörödött és így a jelenleg l

észlelhet kivastagodás elssorban azzal magyarázható, hogy az elrenyomuló tenger

abráziója nemcsak az eredeti fedkzetet, hanem bizonyos mértékig a barnakszén- I

telepet is letarolta. £
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A bamakszéntelepeket érint lepusztulás határozott nyomait Diósgyr Márta-

bányán ismételten észleltem, a II. É. haránt osztójában a III. telepben (3. ábra). A fed
osztreás agyag általában konkordáns településnek látszik, néha azonban a fedhatáron

a teleppel azonos minség és jelleg, változó, de általában nem nagy kiterjedés (0,2

—

1,00 m) 5— 10 cm vastag rétegroncsok észlelhetk.

A lepusztulás és a réteghiány bizonyítékai azonban legnagyobb számban és leg-

szemléletesebben az É-i medencerész IV. és V. telepein találhatók, ami természetes is,

mert a fedt alkotó kongeriás lumasella mozgatott partszegélyrégiókat jelez. Az Ormos-

bánya I. külfejtésben a lepusztulásos jelenségek, kimosások, rétegroncsok nagy gyakori-

ságúak, Kurittyán, Felsnyárád és Sajókaza bányáiban ismételten észlelhetk.

A lepusztulási formák azt mutatják, hogy az elrenyomuló tenger abráziója a

bamakszéntelepet már tömörödött, szénült és aránylag megkeményedett állapotban

érte, a rétegroncsok helyenként a rajtuk fellép vízörvénylés hatását is szemléltetik az

üledékfelhalmozódásra (4. ábra).

Az eddig felsorolt bizonyítékok azonban még nem eléggé meggyzek. A meg-

figyelések szerint az abráziós diszkordancia több-kevesebb nyoma a medence nagy részé-

ben észlelhet. Ha az abrázió viszonylag nagy területre terjedt ki, nehezen elképzelhet,

hogy akkor, amikor az elssorban szintesen haladó lepusztulás a bamakszéntelepet

csak aránylag kismértékben érintette, a lepusztult eredeti fedkzetnek semmi nyoma
ne maradt volna meg. Az abráziós diszkordancia jelenlétére az eredeti fedkzet roncsá-

nak megtalálása a sajókazai Szeles II. akna V. telepében azonban dönt bizonyítékot

szolgáltat. \

Az V. telep fedjében általában kongeriás lumasella van agyagrétegekkel válta-

kozva és a bányabeli feltárások nagy részében közvetlenül a barnakszénre települ,

számos a közöltekhez hasonló egyenetlenségeket mutatva. Az I. ereszkei légvágat-

egyenes kezdeténél azonban a telep fölött bitumenes szenes agyag jelentkezik, amely
egyenetlen kimart felszínnel érintkezik a lumasellával (5., 6. ábra). A telep a bitumenes

szenes agyagba fokozatosan vékony agyag- és bamakszénrétegek váltakozásával

megy át. Ahol a lepusztulás közvetlenül a telepet érte, a tapasztalat szerint ez az átme-

neti medd beágyazásos teleprész hiányzik. Úgy látszik, a vastagabb tömöttebb rétege-

ket az abrázió lényegesen nem pusztította.

Az eredeti fedkzetet nem becsülhetjük vastagra, mivel az abrázió a terület

legnagyobb részét letarolta, anélkül, hogy a bamakszéntelep lényeges lepusztulást

szenvedett volna.

Eddigi ismereteink szerint az abrázió a bamakszéntelepeket nagy vízszintes

kiterjedésben, de kis függleges hatással érte, ami a tenger gyors határozott elretörését

jelzi. Ha pedig a transzgresszió idszakában a telep nem lett volna kellképpen tömö-
rödve és megkeményedve, akkor az abrázió legalább helyenként feltétlenül nagyobb
pusztítást végzett volna, egészen a telep teljes lepusztulásáig. A megfigyelt rétegroncsok

kialakulása laza, puha, vagy képlékeny anyagban alig képzelhet el.

Az említett bamakszéntelepekben a fed közelében utólagos oxidációra utaló

határozott és erteljes minségromlás alig észlelhet. Az eredeti fedkzet lepusztulása

közben tehát a bamakszéntelep huzamosabb ideig nem szárad ki, tehát a gyors transz-

gresszióval járó abráziós lepusztítást gyors üledéklerakódás követte. Ha nem is azonos

de hasonló jelenség észlelhet a gdanszki (Danzig) öbölben, ahol a tengerfenéken lev
borostyánköves kszéntelep pusztul anélkül, hogy a szárazra kerülne.

A sajóvölgyi bamakszéntelepek bioklasztikus törmelékanyagának lerakódását

lehetvé tev ismétld regressziós ciklusok lezáródása után, rövid nyugalmi idszak
elteltével, ismételt gyors transzgressziós szakaszok következtek. A köztes idszakban
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2. ábra. Ostrea htj felhalmozódása a kovásodott teleprészen. III. telep. Diósgyr—Annabánya É-haránt
vágat, siklótól D-re (Pellérd yné felvetele) — Fig. 2. Anháuiung von Ostreenschalen uber dem ver-
kieselten Flözteil. Flöz III.

,
Xöralicher Hauuiquerscnlas', südlich von dér Rutsche, Annaschacht, Diósgyr

(Aufnahme Frau Pellérd y)

3 ‘üfra. Retegroncs a III. bamaköszéntelep fedvonalán. Fed osztreás agyag. Diósgyr. Martabánya
“•

r
haránt 7. osztóvágat. (Pellérdyné felvétele) — Fig. 3. Schiehtfetzen im Hangenden vöm Flöz

1 1 1 . Hangendes : Ostreenton, 7. Teilungsstollen des 2. nördlichen Hauptquerschlages, Mártaschacht,
Diósgyr (Aufnahme Frau P e 1 1 é r d y)
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4. ábra. Barnakszén rétegroncs a IV. telep fedhatárán. Fed. Kongériás lumasella. Ormosbánya I.
külfejtés K. oldal (Alföldi felv.) — Fig. 4. Braunkohlen Schichtfetzen im Hangenden vöm ’Flöz
IV. Hangendes : Kongerienlumachelle. Ostteil des Tagebaus Ormosbánya I. (Aufnahme Alföldi)

5. ábra. Abráziós doszkorclancia az V. telep fedjében. Az eredeti íedközet maradványa, bitumenes szenes
agyag, fölötte kongériás lumasella. Sajókaza Szeles II. akna 1. ereszke vájvég (Alföldi felv.) —
Fig. 5. Abrazionsdiskordanz im Hangenden vöm Flöz V. Überbleibsel des ursprünglichen Hangenden :

bituminöser kohlenhaltiger Tón, überdeckt von einer Kongerienlumachelle. Sajókaza, Schacht Szeles
II. rt am Ende des Schrágschachtes 1

.
(Airfnahme Alföldi)

2 Földtani Köz’öny
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6. ábra. Abráziós diszkordancia az V. telep fedjében. Az eredeti fedökzet maradványa : bitumenes
szenes agyag

,
fölötte kongériás lumasella. Sajókaza Szeles II. akna 1. ereszke légvágat kezdet, vájvég

(Alföldi felv.) — Fig. 6. Abrasionsdiskordanz im Hangenden vöm Flöz V. Überbleibsel des urspriing-
lichen Hangenden : bituminöser kohlenhaltiger Tón, überdeckt von einer Kongerienlumachelle. Sajókaza,
Schacfat Szeles II, rt am Ende vöm Eüftungsstoílen bei SchrágscJiacht 1. (Aufnahme Alföldi)

nemcsak az eredeti fedkzet anyaga ülepedett le, de a szénülés is megkezddött, st
bizonyos mértékig elrehaladt.

A bamakszéntelepek és a fedkzet metszésvonalán a bemutatottakon kívül

még számos egyenetlenség mutatkozik, amelyek Szádeczky-Kardoss E.

akadémikus szóbeli közlése szerint az abrázión kívül az abráziós egyenetlenségekben

végbemen nyomáskiegyenlít kszenes anyagvándorlásra utalnak és ezért geokémiai

és kszénkzettani vizsgálatokat igényelnek.
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Die Spuren einer Abrasionsdiskordanz im Hangenden dér helvetischen Braunkohlen-

formation des Sajótales, Nordostungarn

I,. AlyFÖlyDI

lm Süden des Sajótaler Braunkohlenbeckens weicht in den Aufschlüssen unter
Tagé die Scknittlinie von Flöz und Hangenden nickt wesentlick von dér gewoknten
geraden Linie ab, jedoek kát Verfasser bei Flözén II mid III des Annaschacktes bei

Diósgyr (Nördlicker Hauptquersclilag) wiederkolt Abweickimgen, unregelmássige
Sckicktgrenzen vorgefmiden (Aufnakme 1.).

Die Ursacke dieser Abweichmigen mag wohl auck an ursprünglichen, primáren
Unregelmássigkeiten dér Oberfláclie des bioklastischen Sedimentes liegen, jedoek weisen
die manckmal imdeutlick, manckmal wieder ganz gut sicktbaren konkaven Formen
imd abgerundete Kantén auf die Möglickkeit von Auswascliungsersckeinungen kin.

Zweifellos wáre es falsck, die Oberflácke des bioklastiscken Sedünents als eine geomet-
riscke Ebene zu betrachten, jedoek mockte die Diagenese und die dadurck bedingten
stofflicken und formlicken Umwandlungen die sckárferen Unregelmássigkeiten bereits

im Torfstadium verwisckt habén. Andererseits weist dér Ostreenton im Hangenden auf

eine ausgesprochen markié Transgression kin, sodass die Annahme einer Denudations-
phase als apriori begründet ersckeint.

Die im Flöz III vereinzelt vorgefundenen verkieselten Holzreste zeigen, dass bei

dér Ablagerung des Hangenden das Braunkohlenflöz schon intensiv kompaktiert wurde,
und sick sogar in einem vorgeschrittenen Stádium dér Inkoklung befand. Vadász
(Koklengeologie) schreibt in diesem Zusammenhang : ,,In unseren miozánen Borsoder
Braunkoklenflözen fand die Verkieselung gewisser Flözteile im Laufe dér Inkoklung
statt, mit einer Art von Materialaustauseh, sodass diese verkieselten Teile im weiteren
Laufe dér Inkoklung nickt mehr teilnahmen.” Die Verkieselung kát alsó em Stádium
dér Inkoklimg sozusagen fossil aufbewahrt. In vmserem Falle blieben die verkieselten

Teile im Lignitstadium zurück. Mán beachte dabei die allgemein angenommene Auffassung,
dass die Inkoklung erst anfángt, als infoige dér biockemischen Prozesse gewissermassen
schon umgewandelte Substanzen durck jüngere Sedimente überdeckt werden und von
den Einflüssen dér Atmospháre und dér oxydierenden Lebewesen versckont Wasser-
verlust. Kompaktion und geochemische Reaktionen erleiden.

In Aufnakme 2. stellt dér verkieselte l'eil eine lokálé Verdickung des Flözes dar,

die, wie gesagt, sich in emem fortgesckrittenen Stádium dér Inkoklung betidet. Um den
verkieselten Klumpen sind die Ostreensckalen des Hangenden aufgestaut, sind in einer

grösseren Zakl im Verkáltnis zum verkieselten Teil orientiert angekáuft, oder vielleicht

habén sie an dieser Stelle schon ursprünglieh eine Bank geformt. Die gegenwártig sickt-

bare Verdickung war folglick zr Zeit dér Ablagerung dér hangenden Schicht bereits

in einer dér heutigen áhnlichen Fönn vorkanden. Das wird auck durck die Lagerungs-
verháltnisse des Ostreentones im Hangenden unterstützt. Falls jedoek das Koklenflöz
sick bereits zr Zeit dér Ablagerung des gegenwártigen Hangenden in einem verkieselten
Zustand befand, so müssen wir im Uiclite des Besprockenen damit recknen, dass das
ursprüngliehe Hangende — das das Beginnen und Fortschreiten dér Inkoklung gestat-
tete — infoige Denudation feklt, dass wir alsó mit einer Schichtlücke zu tun habén,
da das gegenwártige Hangende bei dem Inkohlungsprozess nock keine Rolle spielen
durfte. Offenbar war das Flöz bereits in einem dem Lignitstadium entsprechenden
Masse kompaktiert, und deskalb kann die keute beobacktbare Verdickung dér verkiesel-
ten Teile dadurck erklárt werden, dass die übergreifende See nickt nur das ursprüng-
licke Hangende, sondem auch einen Teil des Flözes abradierte.

Eindeutige Spuren einer die Braunkohlenflöze betreffenden Abrasion hat dér Ver-
fasser wiederkolt im Mártaschackt bei Diósgyr bemerkt (Aufnakme 3.). Dér hangende
Ostreenton scheint im allgemeien konkordant zu sein, jedoek fiden wir vereizelt an dér
Grenze des Hangenden Sckichtfetzen, die, in Charakter und Oualitát mit dem Flöz iden-
tisek, in 0,2—1,0 m korizontalen und 5— 10 cm vertikalen Dimensionen vorkommen.

Andererseits findet mán die háufigsten und einleuchtendsten Beispiele dér Denu-
dation und Sedimentlücke in Flözen IV und V des nördliclien Beckenteiles. Das ist

auck selbstverstándlich, da die im Hangenden háufig auftretende Kongerienlumackelle
bewegteres Wasser und randlichere Lage zeigt. Im Tagebau Ormosbánya I sind die
Denudationserscheinungen, Auswaschungen, liegengebliebene Schicktfetzen überaus háu-
fig, korúmén in den Bergwerken von Kurittyán, Felsnyárád und Sajókaza auch öfters vor.

2*
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Die Denudationsformen bezeugen allé, dass die Abrasion dér übergreifenden See
das Braunkohlenflöz bereits in einem kompaktierten, inkolilten, geschichteten und ver-
háltnissmássig verhárteten Zustand traf. Dabei zeigen die liegengebliebenen Schicht-
fetzen einleuchtend die Wirkung dér um sie entstandenen Wirbelströruungen auf die
Ablagerung.

Falls die Abrasion ein grösseres Gebiet traf, ist es schwer verstándlich, wanun
überhaupt keine Spuren des ursprünglichen Hangenden erhalten blieben, wenn doch
die in erster Reihe horizontal fortschreitende Denudation die Braimkoiilenflöze nur
in einem verháltnismássig kleinen Grade zerstörte.

Über Flöz 5 von Sajókaza liegt im allgemeinen eine mit Tonschichten abwech-
selnde Kongerienlumaselielle, die in den meisten Aufschlüssen unmittelbar über Braun-
kohle liegt, mit einer Zahl dér obenbeschriebenen Ungleichmássigkeiten. Es kommt
jedoch beim Anfang des Luftstollen-Geraden von Schrágschacht I eine bitumenführende
koblenbaltige Tonschicht in 10—40 cm Máchtigkeit vor, die über das Flöz liegt und
mit dér Lumachelle sich entlang einer unregelmássigen abgeschabten Fláche berührt
(Aufnahmen 5—6.). Das Flözgehtin den bituminösen Tón graduell, mit dér Abwechslung
von Tón- und Braunkohlenschichten über. Nach dér Erfahnmg fehlt dórt, wo dieAbrasion “

unmittelbar das Flöz traf, dieser übergangsartige, mit Toneinlagenmgen abwechselnde
Flözteil. Scheinbar konnte die Abrasion die máchtigeren, kompakteren Schichten nicht i

wesentlich beeinflussen.
^

Das ursprüngliche Hangénde darf nicht allzu máchtig gewesen sein, da die Ábra-
;

sión den grössten Teil des Gebietes betraf, ohne dass das Flöz wesentliche Denudation a;

erlitten hátte. Nach imseren bisherigen Kenntnissen besass die Abrasion eine grosse
horizontale, jedoch eine kleine vertikale Wirkvmg, was für einen schnellen Vorstoss des

'

Meeres spricht. Gewiss hátte die Abrasion, falls das Flöz noch nicht genügend kompak-
tiert und gehártet worden wáre, wenigstens Lokál eine grössere Zerstörung verursacht
habén, eventuell bis zr vollkommenen Abrasion des Flözes. Die beobachteten .

Schichtfetzen weisen auch auf diesen Umstand hin, ihre Entstehung in einem lockeren,
weichen oder plastischen Matériái ist kaum vorstellbar.

In dér Náhe des Hangenden karm in den genannten Braunkohlenflözen eine auf 11

intensive Oxydation hinweisende ausgesprochene Verringenmg dér Qualitát kaum 1

bemerkt werden. Folglich hat im Laufe dér Abrasion des ursprünglichen Hangenden
e

das Flöz nicht für eine lángere Zeit auf die freie Luft gelangen können, und die mit
einer schnellen Transgression zusammenhángende schnelle Abrasion musste unmittelbar
von einer gleichfalls schnellen Ablagerung eines neuen Hangenden gefolgt werden. Eine ‘

áhnliche Erscheinung kann in dér Bucht von Gdansk (Danzig) beobachtet werden, wo i

das bemsteinführende Kohlenflöz abradiert wird, ohne trockengelegt zu werden.
In den Kohlenflözen des Sajótaler Beckens fanden folglich kurze, wiederholte

Regressionsperioden statt, die die Ablagerung des bioklastischen Sedimentmaterials
dér Flöze ermöglichten : darauf folgten neue schnelle Transgressionsperioden, und in

den Ruheperioden zwischen Regression und Transgression ist nebst dér Ablagerung
des bioklastischen Materials auch die Inkohlung in einem gewissen Masse fortgeschritten.

Auf dér Kontaktfláche dér Braunkohlenflöze findet mán nebst den hier prásen-
tierten noch eine Zahl von anderen Ungleichmássigkeiten, die jedoch ihren Ursprung
nach dér Meinung von Akademiker Szádeczky-Kardoss nicht einer Abrasion verdanken

.

Ebendeshalb kann ihre Erklárung nur nach einer Reihe weiterer geochemischen tmd
kohlenpetrographischen Untersuchungen vorgenommen werden.



A PÁTKAI KRAKÁSHEGYI ÉRCKUTATÁS JELENLEGI ÁLLÁSA
KASZANITZKY FERENC

Összefoglalás : A dolgozat a Velencei-hegység nyugati peremén elhelyezked Krakáshegy ólom—

-

cink ércesedésének genetikai viszonyaival foglalkozik. A Krakáshegy lefelé szélesed kúpalaku gránit-
rög, amelyet intenzív tektonikai hatások értek. A magmás utómködés hidrotermális szakaszában a gránit
nyílt hasádékait kvarc töltötte ki. Ez a kvarcanyag késbb a tektonizmus hatására breccsává alakult.
Az ércesedés ezután következett be és a breccsát "cementálta. Az ércesedés morfológiailag nem teléreket,
hanem nyúlt, függleges helyzet tömzsöket formál és a kiválás epitermális hmérsékleten ment végbe.
Kiválási sorrend : pirít I, kalkopirit I, szfalerit, galenit, kalkopirit II, tennantit, tetraedrit, kalkozin
I, pirít II, antimonit, fluorit. Másodlagos ásványok : kalkozin II, azurit, malachit, cinnabarit, cerusszit,
antimonokker. Szerz az ércesedés és a hegység keleti részén ismert felseocén andezitek feltörése között
genetikai összefüggésre gondol. Ügy véli, hogy az andezit egy mélyebben elhelyezked gránithoz kapcsolódó
ércesedést mobilizált és ebbl származik a lelhely ércanyaga.

A krakáshegyi érckutatás a domb északkeleti oldalában korábbi kfejt által

feltárt 5 méter széles 30° csapásirányú kvarctelér mélyebb szint megkutatásával indult

meg. A telér fluorittartalmát már V e n d 1 A. is említi [1]. A Földvári A. irá-

nyításával (1948) lemélyített akna tulajdonképpen a fluoritkutatást célozta. Az akna
lemélyítése során kiderült, hogy a telér fluorittartalma a mélység felé nem növekszik,

ellenben a telér érces jellegvé válik.

A bányászati kutatás 1951-ben vett nagyobb lendületet, amikor Jantsky B.

az ércesedés mélyszinti megkutatása céljából lejtsaknát mélyített, s az érces képzd-
ményeket több száz méteres szintes vágattal nyomozta. Ugyancsak volt az, aki a

krakáshegyi ércesedést beleillesztette a hegység általános genetikai képébe. Az el-
fordulás bányageológiai felvételét és ércmikroszkópi vizsgálatát Kiss J. végezte

el 1953-ban.

Az ércesedésnek az említett kutatók által megrajzolt genetikai képe az új feltárá-

sok adatai és az újra elvégzett anyagvizsgálat alapján bizonyos mérték módosításra,

illetleg kiegészítésre szorul.

Kzetföldtani sajátságok

Az ércesedés közvetlen környékének földtani felépítésében a kissé metamorfizált

agyagpala, gránit, gránitporfir, aplit, hasadékkitölt kvarc,
valamint fiatal pannon- és pleisztocén képzdmények vesznek részt.

A terület legidsebb kzete a csomóspala, amely a gránittal mindig tek-

tonikusán érintkezik ÉÉNy—DDK-i irányú szerkezeti vonalak mentén.

A csomóspala tömött szövet, selymesfény, kissé vörösesbarna vagy szürke,

lemezes-palásodott kzet. A kzet alapanyaga apró, színtelen, átlátszó kvarcszemcsék és

igen apró (kb. 10—50 fi) foszlányszer muszkovitlemezkék szövedéke. A rétegzetten

rendezett muszkovit lemezkék sorai között helyenként kis limonitos foltok és srn
egymás mellett zöldesbama csomók figyelhetk meg. Ezek fleg muszkovit pikkelyekbl
és kevesebb zöldes biotitból állnak. A rétegzettséget mutató palában a csomók szabad

i
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szemmel is láthatók. Helyenként, ahol a kontakt hatás ersebb volt, a csomócskákban

apró, hálós elrendezés, tszer andaluzit is megjelenik. A csomók limonitot is tar-

talmaznak.

A pala dlési adatai tág határok között változnak, ami ersen tektonikus igénybe-

vételre utal. A palában helyenként 1—2 cm vastag kvarcerek figyelhetk meg, amelyek
<

1—2 m után eltnnek. A pala elválási síkjai mentén vékony zsinórok aljában turmalinos
j

kvarcerek találhatók, ahol a turmalin vékony színtelen, vagy halványzöld oszlopai
,

mintegy behálózzák a kvarcanyagot. A terület érdekessége a néhány méterben nyomoz-

vr7srg7)j.,;mm,»)»>»!

/ED 3sm
1 . ábra. A krakáshegyi ércesedés szelvénye. Magyarázat: 1. kontakt pala, 2. gránit, 3. érces kvarc.— Fig. 7. Profil dér Yererzung am Krakásberg. Erklárung: 1. Kontaktschiefer, 2. Gránit, 3. Vererz-

ter Quarzit

ható, kb. 1 m vastag turmalinos kvarctelér. A telér üreges, sejtes. Üregeiben kvarc-

kristályok ülnek. A turmalin zöldesbama zömök kristályai néha összefügg eret alkotnak.

A telér képzdése az ércesedést megelzen a gránitmagma utómködésének eredménye

és mint ilyen, a pneumatolitos szakaszt jelentheti.

A Krakáshegy felépítésében résztvev magmás kzetek : gránit, gránit-
porfir és aplit. Az ércesedés mellékkzetét alkotó gránit a felszínen összefügg

tömegben, a Krakáshegy DK-i részén található. A fiatal (pannon) üledékes képzdmé-
nyek azonban nagy részben elfedik. A vágatokban, különösen az érces kvarctestek közel-

ségében a gránit ersen elbomlott. Az ép gránit elegyrészei rtokiász, kvarc és biotit,

amfibolt sohasem tartalmaz. A gránitban több helyen kovás ereket találunk, amelyekben

hintve, a fluorit ibolya szín kristályai ismerhetk fel A gránitban lev 2—3 méter
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vastag aplit telérek általában ÉK—DNy-i esapásirányúak, szövetük tömött és halvány

zöldesre színezettek. Porfiros kvarcbeágyazásokat és elbomlott biotitot tartalmaznak.

A gránit a bánya vágataiban hidrotermális és tektonikai folyamatok hatására

általában elbomlott. A földpátok elkaolinosodtak, a biotit muszkovittá alakult. A kvarc

ellenáll a mállásnak és így a kzet helyenként kvarcporfiros jellegvé változik. Az ÉD-i

irányú fvágat mentén megfigyelhet — és azt már Kiss J. közli —, hogy a gránit

elbomlása északról dél felé haladva ersödik. A vágat északi részén még ép kvarcerekkel

átjárt gránitot találunk, amely déli irányban a telérek felé haladva fokozatosan veszít

épségébl. A lebontás az ortoklász kezdd szericitesedésében jelentkezik, majd a telérek

szomszédságában a földpátok kaolinos halmazzá alakulnak át. A biotit kezdeti fokon

kifakul, majd a magnézium eltávozásával muszkovittá alakul. A tömzsök közelében a

biotit teljesen elváltozik és csak kis limonitos foltok utalnak egykori jelenlétére. A fvágat

déli részén ép gránit már nem fordul el. A vágat délen végül is nem típusos palát, hanem

ersen agyagosodott, szélesebb területen húzódó milonitos övét tár fel. E milonitos öv

az ÉK—DNy-i irányú, a hegységet határoló törés eredménye.

A mélyebb (—35, —70 m-es) szinteken a gránit a fels szinttel megegyez kifejl-

désben jelentkezik. Térképen feltüntethet különbség az egyes vágatokban nem észlel-

het. Az ércesedés felé haladva a gránit itt is elbomlott a fels szinthez hasonlóan.

Mivel az alsó szinteken a vágatokat inkább a tömzsök környékén hajtották ki, a gránit

porfiros jellege valamivel feltnbb. Ugyancsak különbség mutatkozik a gránit kvarco-

sodásában is, amely az alsó szinteken mintha erteljesebb lenne (?).

a) Az érces testek alkata. A Krakáshegy kvarctelérei tömöttek,

világos színek, kevés apró likacsot tartalmaznak. A domb északkeleti oldalában fel-

színi kfejt tárja fel az egyik telért, amely kb. 5 m vastag 30° csapással. A kvarctelér

csapásában fluorit is ismeretes. Ennek megkutatására Földvári A. által lemélyített

akna azt bizonyította, hogy a telér fluorittartalma a mélység felé nem növekszik, ellen-

ben a telér érces jellegvé válik. A 20 méteres mélységben kihajtott (északi irányú) szintes

táró 60 cm vastag galenites telért harántolt, amely kevés szfaleritet, kalkopiritet és

antimonitot is tartalmaz.

A lejtsakna lemélyítése után, a kutatóvágatok a ,,telért” a mélyben is elérték

és a kutatás elrehaladtával még egy másik telémek vélt képzdményt is feltártak.

A vágatokkal feltárt érces képzdmények kvarcanyagának kifejldése és szerkezete

rövid szakaszokon belül sem egységes. A hidrotermális hasadékkitölt telérek jellegzetes,

szakaszosan váltakozó szalagos szerkezetét nem mutatják. Az érces testek kvarcanyaga

tömött, minden irányítottság, szalagos szerkezet nélkül. A kvarcanyag legtöbb helyen

a tektonikai mozgások hatására kvarcbreccsává változott. Az ércdús részeken az érc-

ásványok rendszerint a breccsa hasadékait töltik ki, mintegy összecementálva azt.

A breccsaszeren zúzott kvarcanyagban a gránit ököl-fejnagyságú darabjai is elfor-

dulnak, helyenként a kvarcot is meghaladó mennyiségben. Jellegzetes vonása még az

ércesedésnek, hogy a mellékkzet felé a hidrotermális telérekre jellemz kísér-szegély

..salband” nem fejldött ki. A hasadékkitölt kvarcanyag legtöbbször éles határ nélkül

megy át a gránitba, mintegy megemészti annak határos részét. A kvarctest a gránitba

igen gyakran kisebb-nagyobb apofizákat bocsát és sokszor több négyzetméteren teljesen

elkovásítja.

Mivel a kemény, rideg kvarcanyag máskép reagál a mechanikai igénybevételre,

mint a korábbi tektonizmus által már összetöredezett gránit, egyes esetekben a telér

mellett á tektonikai mozgások következtében a gránit elmorzsolódik, miközben a kvarc-

anyag csak breccsává változik.

A hasadékkitölt érces kvarc mikroszkópos felépítése is egyhangú. Szakaszos

kiválások nem találhatók. Az igen finom kristályos alapanyag tömötten egymás mellé
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illeszked, alaktalan, szögletes kvarcszemesék halmaza. Egyes kvarcszemeken utólagos

rezorpeió figyelhet meg, amikor is a felemésztett rész helyét még apróbb, századmilli-

méter finomságú szemcsék töltik ki. Ugyancsak megtaláljuk a ,,telérben” a gránit

kzetalkotó kvarcát is 2—3 milliméteres töredékszemek alakjában. Elvétve cirkon és

muszkovit is jelentkezik. A kvarctestben egyes helyeken vékony fluoritból álló erecskék

figyelhetk meg. Más esetekben a fluorit nagyobb, 2—3 cm-es csomók, foltok alakjában

mutatkozik. A fluorit ebben az esetben sem kristályos, hanem kvarccal átsztt halmazt
alkot, ahol a kvarcerek csak nagyobb nagyítással figyelhetk meg. Mint legfiatalabb

kvarckiválás a fésskvarc apró halmazai is elfordulnak. Ugyancsak megtaláljuk néha
a szfaleritet is csomócskák alakjában. Az érc kiválása a fésskvarc halmazok kialakulása

után történt.

Elfordul a lelhelyen hasadékkitölten a kvarcnak még egy sötét szín, szürkés-

fekete tömött módosulata, amely els rátekintésre a Edithez hasonló. Ez a sötét kvarc

az elemzések alapján 1% szfaleritet és 2% fluoritot tartalmaz. Helyenként (70-es szint,

tömzs mellett) köbméternyi tömböket alkot. Mikroszkóppal vizsgálva, szerkezete a

világos kvarcéval megegyezik. Néha a világos kvarccal együtt jelenik meg és ilyenkor

az átmenet legtöbbször éles, ritkán fokozatos. A mikroszkópi vizsgálattal a kis szem-

nagyság miatt a fém- és fluor-tartalmat rejt ásványt nem tudtuk kimutatni. Ezek
tehát igen finom eloszlásban vannak jelen. Valószínleg kisebb hmérsékleten kolloidális

állapotban vált ki az érc és az okozza a kvarc sötét szülét. Ez a sötét kvarc idsebb,
mint az érctartalmú tömzsök kvarcanyaga és ritkán zárványként is elfordul.

A vágatokkal feltárt összefüggéstelen kvarctesteknek csak egy része tartalmaz

ércet. Az érc mindig az összetöredezett, breccsás kvarcot cementálja össze. A kötanyag-
ként megjelen érc túlnyomórészt tömött szövet szfalerit. Fenntt kristályos érc-

ásványok a lelhelyeken sehol sem találhatók. A gazdaságilag hasznosítható mennyiség
ércet tartalmazó kvarctestek teljesen azonos kifejldésben, de egymástól függetlenül

helyezkednek el a különböz szinteken.

b) A „telérkitölté s”. — Az 1951-ben lemélyített lejts akna talpszintjén

kihajtott vágatok által feltárt kvarcos, helyenként érces hasadékkitöltések a kutatókat

arra ösztökélték, hogy kutatásaikat csapás mentén folytassák. A több száz méter hosz-

szúságban kihajtott vágatok azonban nagyobbrészt medd gránitban haladtak és a feltárt

kvarcos „telérrészek” is csak két helyen tartalmaztak ipari szempontból is megfelel kon-

centrációjú ércet néhány méteres szakaszon (kísérleti fejtés a vakakna közelében és a lég-

akna környékén). Ebbl, valamint abból a tapasztalatból, hogy az egyes feltárt kvarctestek

többnyire nem függnek össze egymással, arra következtettek, hogy két, esetleg három
telért tártak fel, amelyek azonban utólagos tektonizmus hatására feldarabolódtak és

így eredetileg különböz helyen és mélységben lev részeik kerültek egymás mellé, ami

magyarázatot adott a kvarcanyag és ércesedés változékony kifejldésére. Miután a

talpszint ércesedése nem volt kielégít, az ércesedés mélyebb megkutatása céljából egy

70 méteres vakaknát mélyítettek le. A mélyebb szintek megkutatásával még tektonikailag

nyugodtabb helyzetben lev, tehát állandóbb felépítés (szerkezet) telérrészek feltárá-

sának lehetségével is számolni lehetett. De a talpszint alatt —35 és —70-es szinteken

végzett kutatások még kevesebb kvarcos „telérrészt” tártak fel. Ércesedés is igen alá-

rendelt mennyiségben, inkább csak ércnyomok alakjában jelentkezett. Figyelemre

méltó minség érces kvarctestet mindkét alsó szinten az aknától ÉNy-ra (az akna

mögött) találtak. De a méretek itt is korlátozottak : vastagsága 4 m, csapáshossz 6—8 m.

Feltn azonban, hogy az egyes szinteken feltárt érces kvarcbreccsák nagyon hasonlí-

tanak egymáshoz. Mindhárom helyen (talpszint kísérleti fejtés, —35 és —70 szinten

az akna mögötti érces szakasz) tektonikai hatásra breccsává alakult kvarctestet találunk,

amelynek darabjait a késbb kivált érc tapasztotta össze.
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A három érces szakasz csapásmenti továbbnyomozása eredményt nem hozott.

• Nyilvánvaló volt, hogy nem teléres képzdmények, s így feltárásukra a hidrotermális

t telérek esetében szokásos csapásvágat nem alkalmas. Ezért mindhárom érces szakaszt

s feltöréssel kutattuk tovább. Ezek a feltörések az egyes szinteket összekötötték egyrnás-

; sál. Az ércesedés a feltörésekkel jól követhet volt és bebizonyosodott, hogy a krakás-

hegyi ércesedés esetében nem telérekkel, hanem három egymástól független függleges

irányban megnyúlt, tömzsszer képzdménnyel van dolgunk. A —35 szintrl indított

1 feltörés a pala és gránit érintkezését is feltárta, ahol megállapítható, hogy a palába az

ércesedés nem terjed át. A pala és gránit tektonikusán érintkeznek egymással. A feltörés-

ben feltárt pala kovásodott, ez a kovásodás azonban nem az ércesedéssel kapcsolatos,

hanem egy elz folyamat eredménye. A lejtsakna talpszintjén kihajtott feltörés eddig

36 m magasan tárta fel a tömzsöt. Továbbhajtása, illetve a tömzs vastagságának meg-

kutatása ebben a magasságban most van folyamatban.

A feltárt tömzsszer kvarctestek és a gránit határa sehol sem éles, a kvarcbreccsa

anyagában mindenütt megtalálhatók a gránit kisebb-nagyobb darabjai. Az ércesedés

sok helyen a gránitba is átterjed kisebb távolságban (+20—50 cm). Figyelemre méltó,

hogy míg a tömzsök fluoritot nem, vagy csak jelentéktelen mennyiségben tartalmaznak,

a gránitot átjáró nem-érces kisebb kvarcerek, st helyenként maga a gránit is fluorit

tartalmú. A fluoritot mind a 3 szinten megtaláljuk. A gránitban a fluorit 1—2 cm-es

csomócskák alakjában mutatkozik.

Tektonikai viszonyok

Az ércesedés és közvetlen környéke tektonikai viszonyaival Kiss J. foglal-

kozott. Bányaföldtani térképérl leolvasható, hogy a területen intenzív tektonikai

folyamatok zajlottak le. A térképen ábrázolt törések csapás alapján két csoportra oszt-

hatók. Egy idsebb ÉÉK—DDNy-i és egy fiatalabb ÉNy—DK-i irányú törésrendszert

lehet megkülönböztetni. Az idsebb törésrendszerrel párhuzamos a gránit és pala tek-

tonikus érintkezése és a területen található aplittelérek csapása is ezt az irányt követi.

A vágatokban található kvarcanyag is valószínleg ilyen irányú hasadék mentén rakódott

le és a felszínen megfigyelhet kovás telérek is ezt az irányt követik. Csapásirányuk alap-

ján ezek a kvarctelérek a magmás utómködés végs stádiumát jelzik és fiatalabbak,

mint a hegység f csapásával megegyez irányú telérek. E törésrendszer kialakulása id-
belileg valószínleg a s a a 1 i orogénre vagy talán még korábbra tehet. Ebben a tekin-

tetben csak találgatásokra vagyunk utalva. Az érces oldatok feltörése nem egyidej
a , .telérek” kvarcanyagának képzdésével, hanem azután következett be.

A fiatalabb ÉNy—DK-i irányú törésrendszert létrehozó tektonizmus a feltöre-

dezett gránit hasadékait kitölt kvarcanyag összemorzsolását eredményezte és az érces

test feldarabolódásában játszott szerepet. Keletkezésének kora nem ismert, de valószín-

leg több szakaszban a mezozoikum végétl a pannonig történtek elmozdulások a Krakás-
hegyen ilyen irányú törések mentén. Ezek közül a legfiatalabbak még a pannon képzdmé-
nyeket is harántolták (Kiss J.). Úgy látszik, hogy csak az idsebb ÉK—DNy-i törés-

rendszer mellett alakultak ki idlegesen nyílt hasadékok, míg a fiatalabb ÉNy—DK-i
rendszer fleg zárt töréseket eredményezett. A vágatokban ezzel a csapással a vet-
kön kívül csak egy-két db cm-es vastagságú fluoritos kvarceret ismerünk (Kiss J.).

A vetk a krakáshegyi érces tömzsök egyes részeit eredeti helyzetükbl elmoz-

dították. Az elmozdulások nagyságát és irányát megbízhatóan nem tudjuk rögzíteni

számtalan megismétld különböz irányú kisebb-nagyobb vetk miatt. Az elmozdulás

nagysága azonban, véleményünk szerint, nem haladja meg a 8— 10 m-t.
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Szerintünk az érctartalmú oldatok feltörése nem volt meghatározott irányú 11

tektonikai hasadékokhoz kötve és fleg keskeny, közel függleges csatornákon keresztül

történt. A jelenleg ismert dúsabb érces szakaszok ezt a kifejldést mutatják. Az ércesedés

utáni tektonikai mozgások intenzitása jóval kisebb volt az ércesedés elttinél. Az ércese- 3

dést magába záró krakáshegyi gránitrög lefelé szélesed kúpalakot formál, amelynek 3

nagysága a fels szinten a 200 métert nem haladja meg. A területtel foglalkozó elz k

kutatók (Jantsky B., Kiss J.) összetorlódott gránitrögnek tekintik. 1 e

I

Ércesedés 1

Az érces ásványtársaság meglehetsen egyhangú. Mindhárom szinten a s z f a 1 e- 1

rit az uralkodó ércásvány. Általában 1—2 cm vastag, szabálytalan zegzugos lefutású

tömött zsinórokat alkot a kvarcbreccsa darabjai körül, mintegy összeragasztva azokat.

Saját alakú kristályokban nem ismeretes. Elszigetelt, egymással nem érintkez 1—

2

mm-es szemek a hasadékkitöltés kovaanyagában is megtalálhatók. Végül a lelhelyrl

már említett sötét szín, Zn-tartalmú kovaanyag az ércet igen finom eloszlásban, valószí-

nleg kolloidális alakban tartalmazza (a wurtzit és a „schalenblende” hiányoznak).

Mikroszkópban a szfaleritnek sárgásbarna-vörösesbarna bels reflexe van és azonos

nagyságú kristályok halmazából áll. Etetéssel nyert szemcsekörvonalas alakjából és

rajzából egyes kristályok dodekaéderes kifejldésére lehet következtetni. A szfalerit

vastartalma csekély. Az érc szövete ers tektonikai igénybevételt árul el. Ennek hatására

a nagyobb szfalerittestek apró, szögletes törmelék alaktalan halmazára estek szét, hol

az egyes szemcsék közötti teret a kova és a késbb kivált ércek töltik ki. A kivált szfalerit

egy részét a késbb kivált ásványok, különösen a kvarc megemésztették. A kovasav

a hasadási lapok mentén támadta meg a szfaleritet. Egyes eredetileg nagyobb szfalerit-

testekbl csak a vázszer maradványokat találjuk a kiszorítás eredményeként. A szfalerit

kiszorításában az ércásványok közül részt vesz a galenit, fakóérc, ritkábban a kalkozin

és a kalkopirit is.

A szfalerit belsejében gyakran kalkopirit zárványokat találunk. Ezek a kis kalko-

pirit szemek részben alaktalanok, részben háromszög-, illetve biszfenoid alakúak. A kalko-

pirit egy része a lehléskor szételegyedés következtében vált el a szfalerittl, de egyes

kalkopirit testecskék idsebbek a szfaleritnél. Megfigyelhet, hogy a szfalerit az egyes

kalkopirit szigetecskéket megtámadja, s részben felemészti. Az idsebb kalkopiriten kívül

a szfalerit repedéseiben vékony erecskék formájában, a szfaleritnél fiatalabb kalkopirit

generáció is elfordul. A szfalerit a kalkopiriten kívül ugyancsak szételegyedési termék-

ként fakóércet is tartalmaz. Az utoljára képzdött pirít ugyancsak megjelenik a szfalerit

repedéseiben. A különböz szintek szfaleritje tökéletesen megegyez. Mikroszkópos vizs-

gálattal sem szövetben, sem pedig optikai sajátságokban nem találtunk különbséget

a különböz mélységbl származó szfaleritcsiszolatok közt. Az egyetlen eltérés, hogy
az alsó szintek szfaleritjében a fakóérc kevesebb, mint a fels szinteken. A kalkopirit

tartalomban nincsen változás. Színképelemzéssel a szfaleritbl Kubovics I. Cu,

Ag, Cd, Ge, As, Sb, Bi, Sn, Co-t mutatott ki.

A fiatal kalkopirit az idsebb generációnál nagyobb mennyiségben jelentkezik.

Rendszerint a szfalerit szemcsék határán, vagy azok mellett találjuk önálló szemcsék,

szigetek, foszlányok alakjában. Ezek mindig jóval kisebbek a szfalerit és galenit átlagos

szemcsenagyságánál. A fiatal kalkopirit gyakran kiszorítja a szfaleritet és galenitet.

A kalkopirit a két ércásvány hasadási lapjai mentén vékony erecskékben nyomul elre,

majd késbb az erecskék kivastagodva behálózzák és részben megemésztik az említett

ércásványokat. Végül az eredeti ásványból csak kisebb, összefüggéstelen szigetek marad-
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naV a kalkopirittesten belül. A fiatalabb kalkopirit rendszerint fakóérccel együtt fordul

el. A kalkopirit mindkét generációját változás nélkül megtaláljuk a különböz szmteken.

A szfalerit után mennyiségileg a galenit következik. Nagyobb önálló foltok és

a szfaleritmezk közötti kisebb szigetek formájában találjuk. Gyors kristályosodással

ntt össze a szfalerittel, s nagyrészt megemészti azt. Néha vékony erecskék alakjában

képzdött. Nagyobb egységei mindig transzlációt, illetve hullámszer gyrdést árulnak

el, ami a kiválás után végbement nyomási igénybevételre utal.

A galenit belsejében a felemésztett szfalerit roncsain kívül a fakóérc század-

millimétemyi zárványai is elfordulnak. Ugyancsak megtaláljuk zárványként az idsebb

kalkopiritet is. Komplex szulfidok, ezüstércek hiányoznak.

Az eredetileg kivált galenit tekintélyes része utólag a felszálló oldatok hatására

rezorbciót szenvedett. A feloldott szemek nagy részének helyét fiatalabb medd ásvá-

nyok foglalták el.

A szfalerithez hasonlóan a galenit szövete sem mutat semmi különbséget az egyes

szinteken. A fels szint galenitjén azonban kismérvi oxidációs jelenség figyelhet meg.

A galenit egyes részei anglezitté változtak. Ez a jelenség általában ritka. Az átalakulások

rendszerint a galenittestek széls részeire korlátozódtak, ahol az anglezit a galenit hasa-

dási lapjai között vékony erek, vagy pedig az oxidált galenitrészek helyén kisebb Össze-

függ halmazok alakjában van jelen. Hasonló képletekben helyenként a cerusszit is

megjelenik. A színképelemzés a galenitbl a következ elemeket mutatta ki (K u b o-

v i c s I.) : Ag, Cu, Sb, Bi.

A kalkopiritnél valamivel nagyobb gyakorisággal, de képzdési sorrendben azt

követte a fakóérc kiválása. Rendszerint a kalkopirittel együtt a szfalerit öbleiben, a

szfalerit és medd határán jelenik meg. A két f ércásványt gyakran megemészti. A ref-

lexiós szín alapján tetraedrit és tennantit (?) változatokat vélünk felismerni. A tetraedrit

mintha valamivel gyakoribb volna a tennantitnál. A lelhelyen a cinnabarit mint másod-

lagos ásvány ismeretes, tehát a schwatzit jelenléte is indokolt lenne. Kimutatni azonban

nem sikerült. Egyes fakóérc szemcsék kismértékben oxidációs jelenségeket mutatnak.

Fakóérc—kovellin—azurit—malachit átalakulási sorrend figyelhet meg. A jelenséget

a mélyebb szinteken is megfigyelhetjük.

Két pirítgeneráció különböztethet meg. Az idsebb pirít a kalkopirit, de néha

a szfalerit belsejében is megtalálható. Mindig hexaéderekként jelentkezik. Jól meg-
különböztethet a fiatalabb piritgenerációtól, amely világosabb sárga és kisebb foltok,

foszlányok, finom hálózatok alakjában találjuk az idsebb ásványokban, vagy a medd
repedéseiben. A fiatalabb pirít gyengén anizotrop. Az anizotrópiát a rácsban idegen

befcelyezkedésként jelenlev Sb-tartalom okozhatja.

A kalkozinnak két módosulata fordul el. A primér kalkozin mindig a szfalerit-

testek peremén, kis csomók alakjában található. Olajimmerzióban nagyobb nagyításnál

megfigyelhet, hogy testecskéi lemezes felépítések. Színe fehér, kékesfehér. Bireflexió

alig észlelhet. Anizotrópia határozottan jelentkezik. Valószínleg eredetileg hexagonális

Cu
2S lehetett, amely késbb a rombos változattá módosult.

A fels szintrl a kalkozinnak szekundér módosulata került el. Itt a leszálló

oldatokból vált ki. Tömött a szövete, igen gyengén kékesfehér és gyenge a reflexiója is.

Mindig a primér ércásványok repedéseiben, öbleiben található, vagy azok körül másod-

lagos szegélyt alkot. Ez a kalkozin is tovább oxidálódhat a deszcedens oldatok hatására

és ilyenkor kovellinné, azurittá, malachittá változik.

Az antimonit az ércesedés fels részén található nagyobb gyakorisággal (Föld-
vár i-féle akna). A jelenleg bejárható vágatok közül az ÉK-i telérvágat végén a gránit

és pala érintkezésénél ismeretes, 1—2 mm-tl 2 cm-ig terjed, vékony tkbl álló hal-

mazok alakjában. Megnyúlt kristályai a c-tengellyel párhuzamosan összentt nyalábok.
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A kristályok nagy része transzláció következtében görbült. Egyes kristályok szegélyét

sárgás szín másodlagos bevonat kíséri, mint porszer bomlási termék. Valószínleg

cervantit. Az antimonit nem különálló ércfázis terméke— mint azt Kiss J. vélte —

,

hanem a paragenezishez tartozó legkésbb kivált primér ércásvány.

A fels szinten (ereszke talpszint fejtésében) másodlagosan képzdött ásványok :

anglezit, cerusszit, kovellin, deszcendens kalkozin, azurit, malachit és antimonokker
jelentkeznek. Mennyiségük elenyészen csekély a primér ércekéhez képest. Oxidációs

zóna nem fejdött ki. Csak oxidációs jelenségekrl beszélhetünk. Ezek a szekundér

termékek ritkábban ugyan, de a mélyszinten is elfordulnak. A nem-érces ásványok
közül a gipsz pedig éppen a legalsó (—70 m-es) szintrl ismeretes apró, víztiszta, 1—2
mm-es ienntt kristályok alakjában.

A nem érces ásványok közül a lelhelyen a fluorit szerepel nagyobb gyakorisággal.

Mikroszkópi vizsgálattal több generációja különböztethet meg.

A legidsebb fluorit a szulfidos ércesedéstl független. Az ércásványokat nem tar-

talmazó telérszakaszokon kisebb szemcsék, vagy nagyobb, 3—-4 cm-es átmérj halmazok
alakjában a medd teléranyagban mintegy beleszve mutatkozik, a kvarccal szingene-

tikusan. Ez a fluorit tömegesebb megjelenés és rendszerint világoszöld szín.

A második fluoritgeneráció az érces telérrészekben igen elszórtan, kis mennyiség-

ben jelentkezik. Mindig az ércásványok közeit kitölt fiatalabb medd kvarcban találjuk

idiomorf kocka alakú kristályait. A kristályok mérete az 50 mikront ritkán haladja meg.

Egyes kristályait a kvarc részben megemészti. Ez a fluoritgeneráció az ércesedéssel

egyids, de az ércásványok képzdését követen jött létre.

A harmadik fluoritgeneráció a kovás és érces szakaszokat egyaránt átszel vékony
ereket alkot. A fleg rózsaszín-ibolyaszín fluoriterecskék a mellékkzet repedéseiben

is megjelennek. Ez a fluorit az ércesedés után képzdött.

A fluorit nagyfokú mozgékonyságát figyelembe véve, valószínnek tartjuk, hogy
a három fluoritgeneráció nem független egymástól, hanem a legkorábbi fluorit az érc-

szállító oldatok hatására részben feloldódott, majd újra kivált.

Az ércanyag a különböz szinteken meglehetsen azonos. Semmi jel nem mutat

arra, hogy az érc a mélység felé nagyobb hmérséklet kifejldésbe menne át. A vertikális

zónásság hiánya alapján az ércesedés a felszálló érctartalmú oldatokból egy szakaszban

vált ki. A hmérséklet csökkenésével a szfaleritbl a kalkopirit és fakóérc elkülönültek,

illetve a hasonló kristályszerkezet következtében orientált összenövések alakultak ki

Az ércesedés kisebb (epitermális) hmérsékleten ment végbe, amelyet a következ
megfigyelések igazolnak :

1. A kolloid eloszlású szfalerit jelenléte a hasadékkitöltés anyagában. 2. Etetéssel

egyes szfalerit kristályok rombdodekaederes kifejldése állapítható meg. 3. Primér

ásványként a rombos kalkozin is elfordul.

A paragenezisben résztvev ásványok képzdési sorrendjét a következkben

állapítottuk meg
: pirít I, kalkopirit I, szfalerit, galenit, kalkopirit II, tennantit (?),

tetraedrit, kalkozin I, pirít II, antimonit, fluorit. Másodlagos ásványok : kalkozin II,

kovellin, azurit, malachit, cinnabarit, anglezit, cerusszit, antimonokker és gipsz. Az érc-

anyag felépítésében a következ elemek vesznek részt : O, Si, Zn, Pb, S, Ca, F; F e,

Cu, Ag; Cd, Sn, As, Sb, Bi, Mo, Mn, Ni, Co, Ge, Hg. Az uralkodó résztvev elemeket

aláhúzással, a nagyobb mennyiségben szerepl elemeket ritkítva jelöltük. A többi elem

kimutatása színképelemzéssel történt (Kubovics I.).

Az ércparagenezis, a képzdés hmérsékletére utaló jelek, az elfordulás felszín-

közeli volta és végül az oxidációs-cementációs öv hiánya érdekes következtetést tesz

lehetvé.



Kaszanitzky: A pátkai krakáshegyi érckutatás 141

A Krakáshegy ércesedését a kérdéssel foglalkozó kutatók (Jantsky B.,

j K i s s J.) a gránitplutón utómagmás mködéséhez kapcsolják és képzdését a paleozói-

kum (pontosabban saali orogén, Jantsky) idejére teszik. Vizsgálataink ennek ellent-

mondanak. A lelhelyen oxidációs zóna nem fejldött ki és másodlagos ércásványokat

elszórtan, csak igen csekély mennyiségben találunk. Az oxidációs zóna hiánya paleozóos

ércesedés feltételezése esetén nem magyarázható meg, mivel ebben az esetben a hegység

kétségtelenül jelents lepusztulása elsegítette volna az oxidációs öv kifejldését és a

most feltárt felszínközeli tömzsöknek túlnyomórészt az oxidációs és cementációs zóna

érceit kellene tartalmazniok. Az oxidációs zóna hiányát az egykori felszín alatt jelents

mélvségben kialakult paleozóos ércesedés feltételezésével sem értelmezhetjük, mert ebben

az esetben az ércesedésnek oly mélységben kellett volna kialakulnia, ahol viszont az

észlelt epitermális hmérsékleten képzdött ércesedés kifejldése nem lehetséges.

Véleményünk szerint az ércesedés az eddigi feltevésekkel szemben nem paleozóos,

hanem annál jóval fiatalabb. A lelhely elemasszociációja és ásványparagenezise hasonló

több, abels-kárpátivulkánosság andezittömegeihez kapcsolódókisebb hmérsékleten létre-

jött ércesedéshez. Mint ismeretes, a Velencei-hegység keleti részén, a lelhelytl nem nagy

távolságra andezitek vannak jelen. Joggal feltételezhet, hogy a Velencei-hegység terü-

letén szubvulkáni megrekedt andezittömegek is elfordulnak, esetleg a lelhelyhez

kisebb távolságra.*

Véleményünk szerint elképzelhet, hogy a krakáshegyi ércesedés, amely a hasa-

dékkitölt kovaanyagnál kétségtelenül fiatalabb, a felseocén andezitek kitörésével kap-

csolatosan jött iétre. Úgy gondoljuk, hogy a feltör andezit a gránit mélyebb részein

lev ércanyagot mobilizálta, s hidrotermális mködéssel a fiatal töréses hálózaton keresz-

tül juttatta el jelenlegi helyére. Ennek az elképzelésnek, amelyet csak a jövben lemélyí-

tend fúrások és bányászati mveletek igazolhatnak, az elfordulás földtani helyzete,

teleptani jellege nem mond ellen.
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Dér gegenwártige Stand dér Erzforschung bei Pátka. Velenceer Gebirge, Transdanubien

F. KASZANITZKY

Verfasser bescháftigt sich mit den genetischen Verháltnissen des Erzvorkom-
mens am Krakáshügel bei Pátka, am SW-lichen Rand des aus einem paláozoischen
(karbonischen) Granitbatolith bestehenden Velenceer Gebirges. An dem aus Gránit
und Granitporphyr bestehenden kegelartigen Krakáshügel kommen vereinzelte Aus-
bisse von Quarzit vor. Diese wurden von den früheren Bearbeitern des Gebietes als
Teile von einem dér mehreren hundert Quarzitgánge angesehen, die dem Generalstrei-
chen des Gebirges folgen und mit dér postmagmatischen Tátigkeit des Granitbatoliths
verknüpft sind. Die 1951 begonnene Erzschürfung fand in 70 Meter Tiefe unter Tag
Blei- und Zinkerze abbauwürdiger Oualitat vor. Die damit beauftragten Geologen nah-

* A kézirat elkészülte után értesültünk, hogy M i k ó L., a Bányászati Feltáró Vállalat geológusa
a szzvári ércelfordulás melletti pannon homokban az andezit fejnagyságú görgetegeit találta nagyobb
mennyiségben. Az andezit valószínleg a fiatalabb (nem eocén) andezitkitörés terméke.
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mén an, das Altér dér Vererzung sei paláozoisch jpermisch)
, und stellten eine (kata-

meso-) hydrothermale Entwieklung fest. Die neuerén eingehenden Untersuclnmgen des
Verfassers habén jedoch zu Ergebnissen gefiihrt, die den obigen Beliauptungen wider-
sprechen.

Das 15—20% Zn—Pb fükrende Erz fiillt die Klüfte einer feinkömigen, haupt-
sáclilieh aus krvptokristallinem Ouarz bestehenden Quarzitbrekzie aus. Letztere ist

teils ein Produkt dér letzten Phase dér postmagmatischen Aktivitát des Granits, das
durch spátere tektonische Prozesse Kataklase erlitt, teils ist sie jedoch eine jüngere
Bildung. Anhand dér Angaben von einer Zahl von Schürfscháchten und -stollen, die
in 3 Horizontén 70 Meter Tiefe umfassen, beweist dér Verfasser, dass die Vererzung
nicht in Gangén, sondern in dér Form von mehreren unabhángigen kleinen Erzstöcken
auftritt.

Die Vererzung ging bei tieferer (epitkermaler) Temperatur vor sich. Diese Behaup-
tung wird durch folgende Beobachtungen unterstützt

:

1. Das spaltenausfüllende Matériái enthált kolloidisch dispergiertes Sphalerit.
2. Die entsprechende Atzung wies die rhombendodekaedrische Entwieklung dér einzel-

nen (makroskopischen) Sphaleritkristalle nach. 3. Rhombisches Chalkosin tritt als pri-

máres Mineral auf.

Dér Verfasser hat die Reihenfolge dér Mineralbildungen im folgenden bestimmt :

Pyrit I, Chalkopyrit I, Sphalerit, Galenit, Chalkopyrit II, Tennantit (?), Tetraedrit,
Chalkosin I, Pyrit II, Antimonit, Fluorit. Sekundáre Minerale sind : Chalkosin II, Covel-
lin, Azurit, Malachit, Zinnober, Anglesit, Cerussit, Antimonokker und Gips. In dem Auf-
bau dér Erzminerale nehmen folgende Elemente teil : Vorherrschend : O, Si, Zn, Pb,
S, Ca, F. In grösserer Menge : Fe, Cu, Ag. Akzessorisch (spektralanalythisch durch
I. Kubovics nachgewiesen): Cd, Sn, As, Sb, Bi, Mo, Mn. Ni, Co, Ge, Hg.

Die Paragenese dér Vererzung, die über die Temperatur derselben berichtenden
Kennzeichen, die oberfláckennahe Lage des Vorkommens sowie dér Mangel einer Oxy-
dations-Zementationszone gewáhren gewisse interessante Folgerungen.

Wie gesagt, wurde die Vererzung auf die postmagmatische Tátigkeit des Gránit -

plutons zurückgeführt (B. Jantsky, J. Kiss), und das Altér ihrer Bildung
in die paláozoische Zeit (saalische Orogenese

; Jantsky) versetzt. Mán kann jedoch
die Abwesenheit einer Oxydationszone bei dér Annahme einer paláozoíschen Vererzung
nicht erkláren, da in diesem Falle die zweifellos máchtige Erosion des Gebirges gewiss
die Bildung einer nach und nach in die Tiefe vorschreitenden, gut entwickelten Oxy-
dationszone herbeigeführt hátte, und die jetzt aufgeschlossenen oberfláchennahen Erz-
stöcke die Mineralien dér Oxydations- und Zementationszone hátten führen sollen.

Andererseits kann auch die Annahme einer tief unter dér damaligen Oberfláche ent-
standenen Vererzung, die durch die oberfláchliche Oxvdation noch nicht erreicht wurde,
nicht richtig sein, weil in diesem Falle die Entstehung einer epithermalen Vererzung bei
dér besprochenen niedrigen Temperáim nicht zu erkláren wáre.

Eaut dér Auffassung des Verfassers ist die Vererzung, den bisherigen Vorstellun-
gen entgegen, nicht paláozoisch, sondern wesentlich jünger. Die Elementenassoziation
und Mineralparagenese des Vorkommens ist denen dér niedriger temperierten kleineren
Vererzungen dér innenkarpatischen Andesitmassen áhnlich. Wie bekannt, treten im Osten
des Velenceer Gebirges, unweit von dér besprochenen Lokalitát, Andesite auf.* Es ist

mit gutem Grund anzunehmen, dass im Gebiet des Velenceer Gebirges auch subvul-
kanisch erstarrte Andesitmassen vorkommen können, eventuell auch náher dér bespro-
chenen Erzfundstátte.

Unseres Erachtens ist es sehr wohl möglieh, dass die Vererzung am Krakás-
hügel, die jedenfalls jünger als die spaltenausfüllende Verkieselung ist, im Zusammen-
hang mit dem Ausbruch dér obereozánen Andesite zustandekam. Dér aufbrechende,
emporsteigende Andesit konnte die Vererzungen in den tieferen Teilen des Granits
mobilisieren, und dies durch hydrothermale Tátigkeit durch die jüngeren Klüfte in

ihre jetzige Lage fördem. Diese Auffassung, die eingehend nur durch Bohrungen und
Bergbau dér Zukunft bewiesen werden kann, steht mit den bisherigen Kenntnissen
über diese Erzlagerstátte in keinerlei Widerspruch.

* Erst nach dér Einsendung des Manuskriptes ist es dem Verfasser bekannt geworden, dass L.
Miké bei dem Erzvorkommen dér Szüzvárer Mühle (unweit dem Krakáshügel) im Pannonsand eine
grössere Zahl kopfgrosser Andesitgerölle vorfand. Diese sind vermutlich die Produkte einer jüngeren
(posteozánen) Eruption.



LIPAROCERAS (HEMIPARINODICERAS) URKUTICUM N. SG. N. SP.

(CEPH.) A BAKONYI KÖZÉPSOLIÁSZBÓL

Dr. GÉCZY BARNABÁS

(I. táblával)

összefoglalás : Az úrkúti mangánércbányából, középsliász mészkbl új subgenusnak és új

íjnak bizonyuló Liparoceras-iéle került el. A fájt Liparoceras ( Heminodicems) urkuticum n. sg. n. sp.
éven írja le a szerz.

Az úrkúti felsliász mangánösszlet lejtsakna-vágatának vörös, tömött mangán-

>ltos középsliász mészkövébl Vadász E. érdekes Ammonitest gyjtött, amely

emcsak a klasszikus úrkúti középsliász faunát (Vadász 1911, 1953) egészíti ki,

anem egyszersmind új adatot jelent a Liparoceras-félék ismeretéhez. Az Ammonitina

lrend Eoderocerataceae fcsalád, Liparoceratidae család Liparoceras nemzetségéhez tar-

azó új alak mind ez ideig egyetlen példányban ismeretes és rendszertani helye a követ-

ezkben vázolható.

genus Liparoceras Hyatt 1867.

subgenus Hemiparinodiceras nov.

ubgenotypus : Liparoceras (Hemiparinodiceras) urkuticum nov. sp.

Derivatio nominis : félig Parinodiceras(-szer).

Diagnosis : magas kanyarulat, keskeny hát, ers bels csomók.

Megjegyzés : kamravarratvonal és díszítés láparoceras-jelleg, de az L. (Liparo-

eras

)

Hyatt 1 867. és L. (Becheiceras

)

Trueman 1918. alnemzetségektl magas,

volut kanyarulatával eltér. A közeli L. (Parinodiceras) Trueman 1918-tól ers
els csomósorával és keskenyhátú ovális kanyarulatával különbözik. Az ezekkel rokon

’latynoticeras S p a t h 1 938. hasonló alakú, de bels kanyarulatai Polymorphites-

sllegek.

Elterjedés: Úrkút [Bakony-h.] pliensbachi-em.

Liparoceras (Hemiparinodiceras) urkuticum nov. sp.

Derivatio nominis : az úrkúti lelhelyrl elnevezve.

Typus : az Állami Földtani Intézet gyjteményében (I. tábl. 1, 2. ábra).

Locus typicus : Úrkút, Csárdahegy, vörösmészk.

Stratum typicum : pliensbachi (? varixi).

Diagnosis : mint a subgenusé.

Méretek: átmér = 123 mm, kanyarulatmagasság 53%, szélesség 32%, köldök

!0%.
Leírás : Mérsékelten szkköldök ház, kanyarulatai gyorsan magasodok. Az ovális

keresztmetszet kanyarulat a köldök közelében legszélesebb. A köldökfal fiatal korban

gyenletesen lekerekített, késbb meredek, kiélesed köldökperemmel. A kanyarulat
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7. ábra. Liparoceras (Hemiparinodiceras) urkuticum a. sg. n. sp. vázlatos rajza. — Fig. 1

.

Liparoceras (Hemiparinodiceras) urkuticum n. sg. n. sp.
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oldalai kissé dotnborúak, a hát keskeny, lekerekített. Lakókanira hiányzik. Díszítése

a bels kanyarulatokon jól látható, köldökszegélyen elhelyezked kis csomókból ( 1 2 egy

kanyarulaton) és különösen az utolsó kanyarulaton feltn, többé-kevésbé sugaras-

irányií, de szabálytalan lefutású bordákból áll. A bordaközök a bordáknál kissé széle-

sebbek.* Kamravarratvonalán a küls és az els oldali lóba hossza megközelítleg azonos,

az els oldali lóba fejlett, háromágú, hosszú tengelyággal és rövidebb, de fejlett küls
oldalággal. A második oldalloba fejlett, részaránytálán. A harmadik oldallobát a köl-

dökszegely felezi.

A bels csomósor alapján Vadász E. a példány rokoni körét a Liparoceras-

félékben jelölte ki. A kamravarratvonal ugyanezt bizonyítja. A családon belül a szkebb
értelemben vett Liparoceras, bár a küls és els oldali lóba hossza itt is egyez, a magas-

ságot meghaladó kanyarulatszélességgel lényegesen eltér. A magas kanyarulat inkább

a Liparoceras (Parinodiceras) félékre utal, itt azonban a keresztmetszet közel négyszög-

letes és a díszítés, különösen a bels csomósor fejletlen. A Parinodiceras-félékhez szorosan

kapcsolódó Platynoticeras nemzetség méretaránya az úrkúti példányéval sokban egyezik,

díszítés fejldése viszont eltér. A Platynoticeras bels kanyarulata Polymorphites-szeriíen

sima, majd bordázott. A késbbi Liparoceratidák tág köldökükkel és ritka bordáikkal

a rokonsági viszony megállapításánál nem vehetk figyelembe.

Jóllehet az úrkúti példány nem a legjobb megtartású, a kbél és a kis területet

burkoló héj egyaránt koptatott, mégis a jól látható bélyegek a rokon Parinodiceras-

Platynoticeras csoporthoz sorolás ellen szólnak. Ezen eltérések biológiai magyarázatánál

a közép-európai területen otthonos Liparoceras-iéíék mediterrán övbeli megjelenésébl

a földrajzi módosulás, az egyetlen példány alapján a széls változat lehetségére gondol-

2. ábra. Liparoceras kanyarulat keresztmetszetek, a) L. (Liparoceras) zieteni quenst., b) L. (Pari-

nodiceras) parinodus quenst., c) L. ( Hemiparinodiceras) urkuticum n. sg. n. sp.

Fig. 2. Cross sections of somé Liparoceras whorls. a) Liparoceras (Liparoceras) zieteni Quenst.,
b) L. (Parinodiceras) parinodus Quenst., c) L. (Hemiparinodiceras) urkuticum n. sg. n. sp.

* A példány kettétörésével a fiatal kanyarulat lekerekített hátán a két, egymáshoz közelfekv
küls csomósor is látható.

3 Földtani Közlöny
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hatunk. Az alaki eltérés nevezéktarii kifejezése átmenetileg mégis szükségesnek mutat-

kozott. Az Ammonites-iélék rendszerezésében a korszer összevonást szükségesnek

tartjuk, ez azonban csak gazdag összehasonlitóanyag alapján tekinthet eredményesnek.

Rétegtani tekintetben a Parinodicerasok és Platynoticerasok egyaránt a középs-

liász Uptonia jamesi szintjére jellemzk. Amennyiben az úrkúti példány nagy mérete

és magas keskeny kanyarulata fejlettebb fokot jelent, az esetben is valószín, hogy a

lelet a középsliász alsó szakaszához tartozik (jamesoni vagy esetleg ibex szint). Az úrkúti

rétegösszlet többi részében a középsliász felsbb szintjeit további gazdag faima kíséri.

TABRAMAGYÁRÁZAT — EXPRANATION OF PRATES

I. tábla — Plate I.

Liparoceras ( Hemiparinodiceras) urkuticum n. sg. n. sp. típusa. 1. oldalnézet, 2. elölnézet
Liparoceras (Hemiparinodiceras) urkuticum n. sg. n. sp. type. 1 sídé view, 2. front view

IRODAROM — REFERENCES
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Liparoceras (Hemiparinodiceras) urkuticum n. sg. n. sp. (Ceph.) from the Middle Liassic
of the Bakony Mountains, Transdanubia, Hungary

Dr. B. GÉCZY

From the massive red manganese-dotted middle Riassic limestone of Úrkút,
Bakony Mountains, an Ammonite was collected by E . Vadász, which was found
to represent a new subgenus of the genus Liparoceras H y a 1 1 1867.

Subgenus Hemiparinodiceras nov.

Subgenotype : Liparoceras (Hemiparinodiceras) urkuticum nov. sp.

Derivatio nominis : halfway resembling Parinodiceras
Diagnosis : tall whorl, narrow venter, well-developed internál nodes.
Remark : The suture and ornamentation are Riparoceras-like, however, the

new subgenus is distinguished from L. (Liparoceras) Hyatt 1867 and L. (Bechei-
ceras) Trueman 1918 by its tall evolute whorl. It differs from the closely related
L. (Parinodiceras) Trueman 1918 by its set of well-developed internál nodes and
by its narrow-ventered óval whorl. The related Platynoticeras Spath 1938 is of a
similar form, however, its internál whorls are resembling Polymorphites.

Occurrence : Úrkút, Bakony Mountains, Transdanubia, Hungary : Pliensbachian.

Liparoceras (Hemiparinodiceras) urkuticum nov. sp.

Derivatio nominis : from the localitv of occurrence.
Type : as shown by Plate I, deposited in the collection of the Hungárián State

Geological Survey.
Locus typicus : Úrkút, Csárda Hill, red limestone.
Stratum typicum : Pliensbachian ( PCarixian).
Diagnosis : same as that of the subgenus.
Dimensions: Diameter 123 imn, Height 53 per cent, Width 32 per cent, mnbo

20 per cent.

Description : The test is platygyral, subleptogyral, subangustomnbilicate. The
rapidly heiglitening whorl of óval cross section is widest in the vicinity of the mnbo.
The umbilical wall is smoothly rounded at first : later on it shows a steep, sharp umbilical
edge. The body chamber is lacking. The sides of the whorl are somewhat convex, the
venter is narrow, rounded. The ornamentation is easily recognized in the inner whorls.
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consisting of small nodes along the umbilical seani (12 per wliorl), and of more or less

radial ribs of irregidar shape, proniinent especially on the last wliorl. The interval

between two ribs is somewhat wider than the rib itself. By breaking up the fossil, the
two close-spaced extemal node series become visible on the venter of a younger whorl.

!

On the suture the length of E and Ex is about equal : Ex is well developed, with a tricho-

itomous long axial branch and a short bút well-developed extemal lateral branch. L2

is well-developed, asyminetrieal, I
<:! is halved by the umbilical seam.

The specimen was considered to belong to the genus Liparoceras after Vadász
on the basis of the internál node liue. His decision was alsó corroborated by the suture.

Witliin the genus, the higher whorl refers to the subgenus Parinodiceras, however, the
cross section of the latter is almost square and therefore the omamentation is related
especially to the Platynoticeras type. On L. (Parinodiceras) ovale Spath the internál

node series is rather weakly developed. The proportions remind those of Platynoticeras :

however, the internál whorls of the same are Polymorphites-like. The Liparoceratids

of a later time possess a wider mnbo and a smaller number of ribs. Therefore, even if

the specimen is somewhat wom, it may be distinguished from the related genera Pari-
nodiceras and Platynoticeras. Although when looking fór the biological causes of modi-
fication it is sufficient to refer to an extreme variety of one of the related kinds, from
the point of view of morphology the separation of the form is entirely warranted, at

least temporarily ; this with a view to the fact that somé thorough simplifications

in the system of the Ammonoidea will be indispensable in no time. However, these can
possibly be earried out on the basis of a very rich matériái and by the taking int con-
sideration of every possible point of view.

3*
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Dr. ac. STRAUSZ RÁSZÍVÓ

(II—m. táblával)

összefoglalás: Terebra (Hastula) hungarica Meznerics 1954 (non Halaváts) helyett
Terebra (Hastula) striata cserhatensis új nevet vezeti be szerz. A várpalotai Szabó-bányából került el
az A deorbis-félékhez tartozó Palatinia palatvna nov. gén, nov. sp., új változat a Cerithiidae családból:
Potamid.es (Pirenella) gamlitzensis transdanubicus nov. var., valamint a Chrysallida nemzetségbl három
alak: Ch. pygmea palatina nov. var., Ch. intermixta pseudoflexicosta nov. var., Ch. pseudovindobonensis
nov. sp., Szobról származik Natica ( Lunatia? ) szobiensis nov., sp., I.etkésrl Cerithium zeuschneri
letkesensis nov. var.

Palatinia palatina nov. gén., nov. sp.

(III. tábla, 15— 17. ábra; 1. szövegábra)

Igen kicsi, lencse alakú, 1,4 mm átmérj
;
vékony héjú, díszítetlen. Három és fél

kanyarulata egyenletesen növekszik. Fels oldalán a spirában a kanyarulatok közt

határozottak, de nem mélyek a varratok ; a kanyarulatok a fels oldalon alig domborúak

( 1 . ábra, A). A perem éles szöglet. Az alsó oldal valamivel domborúbb a felsnél. A bázison

az utolsó kanyarulat eltakarja a többi kanyarulatot, azoknak alsó-bels szöglete látszik

a szk és mély, éles szöglettel elhatárolt köldökben (1. ábra, B). A szájnyílás síkja fent

kissé elredl, de csak kevéssé tér el a tengely síkjától (ill. függélyestl). A szájnyílás

alakja romboidszer (1 . ábra, C), legnagyobb oldala az alsó (a), szabályosan kifelé dombo-

ruló ív; jóval rövidebb a küls-fels szabad oldal, szintén enyhén domború (b)
;
ennél

kevéssel rövidebb a bels-fels oldal (vagyis az elz kanyarulathoz simuló rész (c),

ez homorú, végül legrövidebb a köldököt határoló oldal (d).

A héj és szájnyílás fbb jellegei alapján valószín, hogy az Adeorbidae családba

tartozik ez a faj és az új nemzetség, de attól fleg a szájnyílás síkjának kevéssé ferdült

helyzetében jelentsen eltér. Az Adeorbisoknál a szájnyílás általában kerekded vagy
háromszöges vagy kerekített négyzetes, fleg az alsó-bels oldala nem tengelyirányban

fut, hanem hajlottan lefelé-kifelé-hátra. Az Adeorbis nemzetséghez tartozó Vitrinella

Adams 1850 alnemzetség [Wenz széfint nemzetség, az Adeorbidae családban,

1 2. p. 644—645 ] sok tekintetben áll közel a most tárgyalt alakhoz, fleg bázisa és köldöke

a tekintetében. Köldökét szintén szöglet határolja, bázisának küls, nagyobbik része

domború, de a bázis bels részén, a köldök közelében már horpadt — ezzel a köldök éles

elválása is csökken. Még fontosabb eltérése alakunktól az, hogy a Vitrinella szájnyílása

kerekded, a szájnyílás síkja ferdébb, köldöke jóval tágabb. Termetre nagyon hasonló a

Palatiniához a ma él, egyetlen fajjal képviselt Episcinia Mörch 1875 nemzetség,

szintén lencse alakú, éles perem ; ennek köldökét azonban nem határolja szöglet [12. p.

645], A rendszertanilag távolabb álló, de többé-kevésbé hasonló termet alakok közül

a Skenea-félék szájnyílásának síkja szintén a tengelysíkhoz közeles, de a szájnyílás alakja

kerekded, pereme folytonos. A Helycocryptas O r b i g n y nemzetség termete és köl-

döke, valamint szájnyílásának egyes jellegei nagyon közel állanak a Palatiniáéhoz, de
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lényeges eltérésük az, hogy a Helycocryptus utolsó kanyarulata a fels oldalon is átfogó,

így az elz kanyarulat szöglete belevágódik a szájnyílás bels oldalába ; vastagodott
bels ajka is van.

Egyetlen példányát szerz gyjtötte a várpalotai Szabó-bányából, a M. Áll. Föld-
tani Intézet gyjteményében M. 1. sorsz. alatt található.

1. ábra. Palatinia palatina nov. gén., nov. sp. A J felülrl, B) alulról, C

)

elölrl — Fig. 7. Palatinia palatina
nov. gén., nov. sp. AJ von oben, B) von untén, C) von vome

Potamides (PirenellaJ gamlitzensis transdanubicus nov. var.

(II. tábla, 5, 6. ábra)

Abban tér el a P. (Pirenella) gamlitzensis Hilber fajtól [4., p. 437—438,

tab. 4, fig. 2, 3; 9., p. 17, 58, 97, tab. 2, fig. 27], valamint annak más változataitól.

(P. gamlitzensis rollei Hilber [4., p. 439, tab. 4, fig. 4; 10., p. 68, 191, tab. 7, fig.

107, 118, tab. 8, fig. 127] ;
P. gamlitzensis theodiscus Rolle [4., p. 439—440, tab. 4,

fig. 5; 10., p. 69, 192, tab. 7, fig. 117]; P. gamlitzensis pseudotheodiscus Strausz
[10., p. 69—70, 192— 193, tab. 7, fig. 119— 123]), hogy fels spirális sorának csomói

tengelyirányban megnyúltak s elfoglalják a kanyarulatok középmagasságában azt a

részt is, ahol a többi említett alaknál a fels és alsó spirális csomósor közt vagy határo-

zott spirális árok, vagy egy további csomósor fut. Ennél az új változatnál a fels és alsó

csomósort csak egészen keskeny, élszer bevágódás különíti el, nem a kanyarulatok

magasságának fele körül, hanem alsó harmadában. Kezdkanyarulatainak díszítése

azonban teljesen megegyezik a P. (Pirenella) gamlitzensis H i 1 b. fajéval és annak
többi változatáéval s ez indokolja, hogy ne önálló fajnak tekintsük, hanem a

P. gamlitzensis változatának.

Egyetlen példánya Várpalotáról, a Szabó-bányából származik, a M. Áll. Földtani

Intézet gyjteményében sorszáma M. 2.

Cerithium zeuschneri letkésensis nov. var.

(II. tábla, 7, 8. ábra)

A C. zeuschneri P u s c h faj típusától abban tér el, hogy kanyarulatainak fels

szélén tüskesor helyett egészen gyenge, elmosódó csomósor van csupán, az utolsó kanya-

rulaton nincsen a beszkülés helye körül második spirális csomósor, a spirális díszítés
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pedig a kanyarulatok egész magasságán át egyenletesen elosztott, elég éles és mély iá

árokvonalakból áll, nem pedig egyenetlen vonalazásból vagy zsinórozásból, mint a jiti

C. zeuschneri Pusch alaknál.

Magassága 14 mm, szélessége 6 mm. Ez a méret valamivel kisebb, mint a C.

zeuschneri Pusch teljesen kifejlett példányaié. Mégsem lehet arról szó, hogy ez a

példány csak fiatalabb volta miatt lenne eltér díszítés. A C. zeuschnerinek ilyen méret
példányain (vagyis 6 mm kanyarulatszélesség mellett) már megvan a jellemz tüskés

díszítés, a spirális díszítése sem szabályos egyenletes árokvonalakból áll.

Letkésrl származik, régi gyjtésbl ;
a M. Áll. Földtani Intézet gyjteményében

sorszáma M. 7.

Három új Chrysallida-alak került el Várpalotáról, a Szabó-bányából. A Chrysallida b

nemzetség a Pyramidellidae családba tartozik. Lényeges jellegei : kis méret, orsó, Igí

tojásdad vagy kúp termet, közepes számú vagy kevés kanyarulatból áll ; embrionális d

héja nem a ftengely körül csavarodott, hanem attól 90 foknál nagyobb szögben tér

el s részben burkolja az els szabályos kanyarulat. Díszítése fleg tengely irányú bordázás.

Szájnyílása tojásdad, fent szöglettel, a bels peremén rendesen egy spirális redvei $]

vagy foggal.

s

Chrysallida pygmaea palatina nov. var.

(III. tábla, 9. ábra)

Másfél mm magas, kétharmad mm széles, három kanyarulatból áll az embrionális

héjon kívül. Eltérése a Ch. pygmaea Grateloup faj típusától az, hogy spirális

díszítése ersebb (kanyarulatonként 3—5 zsinór) s a tucatnyi tengely irányú bordával

majdnem egyenrangú rácsozást ad. A Ch. pygmaea falunica P e y r o t változat valamivel

karcsúbb termet, tengely irányú bordáinak száma nagyobb, spirális vonalazása gyen-

gébb. A Ch. decussata M o n t a g u kanyarulatai domborúbbak, a díszítés srbb
rácsozás. Mindezek az eltérések nemcsak a példányunk fiatalságának következményei,

hanem megvannak a felsorolt alakok felsbb kanyarulataihoz hasonlítva is.

A M. All. Földtani Intézet gyjteményében száma M. 3.

Chrysallida intermixta pseudoflexicosta nov. var.

(III. tábla, 10—11. ábra)

Egy és háromnegyed mm magas, háromnegyed mm körüli szélesség, csonkakúp
alakú, spiráljának oldalvonalai (a palást alkotói) 25 fok körüli szöget zárnak be egymás-

sal, de búb része hirtelen lemetszett. Az embrionális héjon kívül négy kanyarulatból

áll, ezek egyenletesen növekedk, magasak (magasságuk a szélességüknek 1,6, 1,8-ad

része), kissé domborúak, alul cserepezetten beszkülök, éles varrattal. Díszítése 25—28

tengely irányú borda, kb. egyenl közökkel, alul kissé elrehajlók. A kanyarulat alsó

részén két gyenge spirális borda keresztezi az axiális bordákat, ezek alatt a bázison

a díszítés gyengébb. A bázis egyenletesen lassan szkül, a szájnyílás rövid-ovális,

magassága az egész ház magasságának harmada, bels ajkán a spirális ránc gyenge.

Eltérése a Chrysallida intermixta Monterosato [11, vol. 8, p. 354, tab. 78,

fig. 19] fajtól az, hogy utóbbinak kevesebb, ersebb, egyenesebb axiális bordája van.

E fajnak változata a Ch. intermixta flexicosta Bucquoy— Dautzenberg —
Dli f us [2, p. 170, tab. 20. fig. 10], ,,Odostomia jeffreysi flexicosta” [11, vol. 8. p.

354, tab. 78, fig. 20] is, ez még közelebb áll a most tárgyalt új változathoz, de axiális

bordái vastagabbak, számuk valamivel kisebb, kanyarulatai nem cserepezettek. A Chrysal-
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lida interstincta Montagu, ill. Ch. interstincta terebellum Philippi nagyobb,

ritkásabb és ersebb axiális díszítés.

A M. All. Földtani Intézet gyjteményében sorszáma M. 4.

Chrysallida pseudovindobonensis nov. sp.

(III. tábla, 12. ábra)

Egyik példány 1,7 mm magas, 0,9 mm széles, másik 2,2 mm magas, 1 mm széles :

karcsú-ovális termet. Az embrionális héjon kívül három kanyarulatból áll, ezek elég

gyorsan növekednek, magasságuk valamivel kevesebb szélességük felénél, oldalvonaluk

elég határozottan domború, mély varrattal. Díszítése 20 körüli számú ers, egyenes

axiális borda, szélesebb közökkel ; a kanyarulat alsó harmada körül ezek az axiális

bordák egy gyenge spirális bordában összefolynak. Ez alatt következik egy ers, mély
spirális árokvonal, majd egy széles, ers spirális borda

;
a középs kanyarulaton a varrat-

ból nem látszik ki, az alsó kanyarulaton is csak részben búvik el egy további ers
spirális árokvonal. A bázison több, fokozatosan gyengül árokvonal húzódik. A száj-

nyílás kevéssé megnyúlt ovális, kb. háromnegyed mm magas, bels peremének félmagas-

ságában feltn foggal. A bázis egyenletes íveléssel elég röviden levágott.

Közelálló alak a Ch. vindobonensis H ö r n e s, Odontostoma vindobonense H ö r n e s

[5, p. 495, tab. 43, fig. 25], valamivel magasabb és kúposabb termet, 4X2 mm, díszí-

tésében szintén lényeges eltérés az, hogy az axiális bordákat alul összekapcsoló spirális

borda alatt nincsenek spirális árkok. A kosteji Ch. rara B o e 1 1 g. [1, vol. 51, p. 106,

no. 337], ,,Parthenia rara” [13. p. 234, tab. 11, fig. 98] és Ch. josephae B o e 1 1 g.

[1, vol. 55, p. 123, no. 431], ..Pyrgulina josephae” [13. p. 235, tab. 11, fig. 99] többé-

kevésbé hasonló természetek, de a kanyarulatok alján csak spirális bordák vannak, nem
árokvonalak. A Ch. turbonilloides Brusina [2, p. 173— 174, tab. 20, fig. 3, 4,

,,Odostomia

”

]
termete egyez, de els két kanyarulatán csak egy-egy elég gyenge spirális

borda húzódik, árokvonal nincs, az alsó (harmadik) kanyarulaton sincsenek valódi

spirális árkok, csak viszonylagos mélyülés a spirális bordák közt.

A M. Áll. Földtani Intézet gyjteményében sorszáma M. 6.

Natica (Lunatia?) szobiensis nov. sp.

(III. tábla, 18—22. ábra)

Tojásdad alakú, 14 mm széles, 13 mm magas. Öt kanyarulatból áll, utolsó kanya-

rulata igen nagy, a spira igen kicsi, alig kiálló, oldalvonala gyengén domború. Száj-

nyílása tojásdad, félköröshöz közeles, magassága 9 mm, szélessége 5 mm (a küls száj-

perem sérült, ezért ez a méret bizonytalan). A bels ajak elég vastag, széles, fent a varrat-

végzdésnél 3 mm szélesen kezddik, baloldali határa forditott S alakú, elször 2,5 mm-re
keskenyedik, azután 5 mm-re szélesedik s hirtelen visszaíveléssel sznik meg a köldök

alsó-bal oldalánál. A köldök igen szk és igen mély, szabályos kör alapú kúp-üreg, nyílása

másfél mm átmérj, elölrl a bels ajak kallusza, hátulról az utolsó kanyarulat bels
fala közt helyezkedik el. A köldöklyuk jobb-alsó szélétl vékony spirális él hirtelen

emelkedéssel halad a köldök belsejébe.

Köldökének különös jellege meglehetsen eltér a Natica Scopoli 1 777 sensu

stricto és a Lunatia G r a y 1 847 alnemzetségektl, mert ezeké rendesen tágabb, a bels
ajak kallusza nem szkíti be ennyire, a Polynices (vagy Polinices) Montfort 1810
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kallusza pedig teljesen vagv majdnem teljesen betölti a köldököt. A magyarországi
Xatica-fajok közül nincsen egy sem, amelyiknek termete (a köldök jellegeitl eltekintve
is) teljesen egyeznek példánjanikéval. Az igen kicsi, az utolsó kanyarulat oldalvonalából
abg kiemelked spira egyezik a Natica (Neverita) josephinia olla Ser rés alakéval
de ennek köldökében nagy, gombszer funikulusz helyezkedik el, élesen körülárkolva •

egyébként termete valamivel szélesebb, lapítottabb. A Natica (Lunatia) catena helicinaB r o c c hí nagyon változékony termet s elfordul, hogy a spira oldalvonalából csak
kei esse emelkednek ki az egyes kanyarulatok, bár rendesen nagyon is domborúak s a
spira oldalvonalát hullámossá teszik. De még az aránylag laposabb kanvarulatú példá-
nj-ok spirája is sokkal magasabb, az utolsó kanyarulatból sokkal inkább kiemelked
mint a N. (Lunatia?) szobiensisé.

Egyetlen példánya Szobról származik, a M. Áll. Földtani Intézet gyjteményé-
ben sorszáma M. 5.

J

-degjeg} zések a A assa (Phrontis) dujardini edlaueri Beer alakról

Buccinum obliquum (non Kiener) H i 1 b e r [4, p. 427—428, tab. 2, fia 3
Bassa (Uzita) obliqna Hilber, Meznerics [6, p. 54, tab. 3 fia gjA ma eio A assa obliqua Kiener neve sokkal régibb, mint a „Buccinum obliqiiumHí b er 1879 kozep-európai miocén alaké s ez az utóbbi is a Nassa nemzetséghez

sorolandó. (Beer szerint Hinia edlaueri, Hitt. Geol. Ges. Wien, 1957, p 55)
Kezdkanyarulatainak díszítése azonos a N. dujardini Deshayes fajéval

es a N. dujardini schönni Hoernes & Auinger változatéval, alsó és középs
anyarulatam azonban tengely irányú duzzanatok vagy kövér, tompa bordák vannak

Termete zomokebb, mint a N. dujardinié, de karcsúbb a X. dujardini schönniénélMind a díszítés, mind a termet tekintetében átmenetekkel kapcsolódik a két említett
rokon alakhoz, így feltétlenül jogosult a N. dujardini faj változatának minsíteni A Vassa
nemzetségnek Phrontis alnemzetségére jellemz, hogy a szájnyílás fels szögleténél az
ellencsorgot körülveszi felülrl a bels és küls ajkat összekapcsoló vastagodás (kallusz)
s ez rendesen az utolsó kanyarulat varratvonalának addigi szintjénél magasabbra emel-
kedik. Ez a jelleg ugyanolyan jól ellenrizhet a AT. dujardini edlaueri alakon is. mint
a N dujardinin

; olyan magasra azonban rendesen nem emelkedik ez a kallusz, mint aN. dujardini schönnin.

Terebra (Hastula) striata cserhátensis nov. nm.

(III. tábla, 13— 14. ábra)

Hastula hungarica (non H a 1 a v á t s), M e z n e r i c s [7, p. 56, 1 42, tab. 8, fig. 41.A „hungarica" fajnevet Halaváts már használta 1884-ben, olyan Terebra-
^ajra vonatkozóan, amely szintén a Hastula alnemzetségbe sorolandó [3, p. 179 180,
12, tab. 4, fig. 6]. Ha tehát a Hastula nevet nem a Terebra nemzetségen belüli alnemzet-

segnek tekmtenk, hanem önálló nemzetségnek, a Meznerics által használt név
akkor is homonima. A „Hastula hungarica Meznerics” alak a Terebra (Hastula)
striata B asterot 1825 fajtól igen kevéssé tér el, csupán tengely irányú bordáinak
szama valamivel kisebb és a bordák kevéssel vastagabbak. Szerz szerint ez az eltérésnem olyan nagy, hogy faji elválasztásukat megokolná, hanem változatként való össze-
kapcsolásukat megengedi.

Meg egy homonimát említhetünk meg a miocén puhatest faunából. Az Arca
nemzetségben a „ hidasensis” fajnevet vezette be szerz a Földtani Közlöny 80. köteté-
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ben, Meznerics ugyancsak ,,hidasensis

”

(fonna localis) nevet a M. Áll. Földtani

Intézet Évkönyve 39. kötetében. Mindkét kiadványon az 1950. kiadási évszám szerepel,

az utóbbi azonban ténylegesen már 1951-ben jelent meg. így a két név közül az Arca

(Arca) diluvii hidasensis Meznerics [6, p. 66—67, 1 14, tab. 4, fig. 6, 7] homonimá-
nak minsül s újjal helyettesíthet.

A szerz által leírt Arca hidasensis Strausz 1950 [8, p. 239—240, fig. 1,2]
eredeti példánya M. Nemzeti Múzeum slénytárában volt, a gyjtemény hidasi anyaga

azóta elpusztult, valószínleg ez a példány is. Az els leírás óta jobban preparált és újra

fényképezett példányról azonban még felsorolhatunk pótlólag néhány jelleget s ábráját

is adjuk (II. tábla, 1— 4. ábra). Bordái négyszer-ötször olyan szélesek, mint a bordaközök.

A bordaközök alja a növedékvonalak keresztezésétl finoman rácsozott. A héj bels
peremén 27 rövid bemetszés felel meg a bordák végzdéseinek. A tekn belseje felé ezek

az árkocskák megsznnek, de egy darabig befelé még színezésbeli különbségnek megfelel

vonalazás a folytatásuk. A záros peremen a fogak nem teljesen párhuzamosak, hanem
sugarasan irányulnak nagyjából a tekn középpontja felé. A zár közepe felé lassan,

a két szélen gyorsan rövidülnek a fogak, a leghosszabbak a két oldalsó negyed, ötödrész

körül vannak. Az els izombenyomat tojásdad körvonalú, a hátsó kerekített négyszöges,

kb. másfélszer akkora, mint az els. Egyetlen példányát Hidason a Cardita jouannettis

rétegbl gyjtötte szerz 1924-ben.

TÁBLAMAGYARÁZAT — TAFELERKLARUNG

II. TÁBLA — TAFEL II.

1—4. Arca hidasensis Strausz (Hidas). 2x.
5,6. Potamides (Pirenella) gamlitzensis transdanubicus (Várpalota). 2x.
7, 8 Cerithium zeuschneri letkésensis nov. var. (Eetkés). 3,1 X.

III. TÁBRA — TAFEL III.

9. Chrysallida pygmaea palatina nov. var. (Várpalota). 6x.
10— 11. Chrysallida intermixta pseudoflexicosta nov. var. (Várpalota) 15xl7x.

12. Chrysallida pseudovindobonensis nov. sp. (Várpalota). 16 x.
13—14. Terebra (Hastula) striata cserhatensis nov. nm. (Mátraverebély) 3,5 x, 5x.
15—17. Palatinia palatina nov. gén., nov. sp. (Várpalota). 8x.
18—22. Natica (Lunatia?) szobiensis nov. sp. (Szob). 2,2 x.
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Neue Namen und neue Formen unter den miozánen Mollusken

Dr. ac. I,. STRAUSZ

Anstatt Terebra (Hastula) hungarica Meznerics 1 954 (non Halaváts)
führt dér Verfasser die Benennung Terebra (Hastula) striata cserhátensis ein. Weiter-
hin beschreibt er aus dér Szabó-Sandgrube bei Várpalota die zu den Adeorbiden ge-
hörende Palatinia palatina nov. gén. nov. sp., sowie eineneue Varietát aus dér Fanniié
Cerithiidae : Potamides (Pirenella) gamlitzensis transdanubicus nov. var., mid drei For-
men dér Gattung Chrysallida : Ch. pygmaea palatina nov. var., Ch. intermixta pseudo-
flexicosta nov. var., Ch. pseudovindobonensis nov. sp. Aus dér Umgebung von Szob maciit
er Katica (Limatia?) szobiensis nov. sp., und von Letkés Cerithium zeuschneri letké-

sensis nov, var. bekannt.



A SZURDOKPÜSPÖKI KOVAFÖLDRÉTEGEK ALGÁI

Dr. HAJÓS MÁRTA

(IV—VI. táblákkal)

összefoglalás : A szurdokpüspöki tortónai kovaföldrétegek puhatest faunával (Fereiraea gervaisi )

Véz., Turrtíella (Haustator) badenensis Sacco = Turritella turris B a s t., Megaxinus incrassatus
(D u b.), Corbula

(
Varicorbula) gibba (O 1.) pontosan színezettek. A kovaalgavizsgálatokkal az üledékkép-

zdési és települési körülményeket tisztáztuk.

E vizsgálatok alapján a szurdokpüspöki kovaföldelfordulás két genetikailag egymástól független— alsó csökkentsósvízi—édesvízi és fels tengeri rétegösszletre — különül. A két rétegcsoportot 25 m
vastag riolittufa-közbetelepülés választja el.

Megállapítható volt, hogy az alsó kovaföldtelep ülepedése során a csökkentsósvízi-sekélyvízi,
lagunás, iszapos, agyagos élettér fokozatosan kiédesedett. A telep fels rétegeit képez algák már édes-
vízi, tiszta, karbonátmentes közegben éltek.

Ezzel szemben a fels kovaföldtelep kovaalgái nyílttengeri plankton-formák, melyek kovaszivacs-
vázelemek, szilikoflagelláták, foraminiferák, puhatestek, ostracodák társaságában sekélytengeri, part-
közeli transzgressziós idszak üledékei.

A Szurdokpüspöki és Gyöngyöspata között elterül gyöngyöspatai medence
kovaföld-üledékei régóta ismeretesek.

Ezeket rendszeres bányamveléssel a század eleje óta több kisebb-nagyobb

külszíni feltárásból termelték.

Legjelentsebb jelenleg a Parafakgyár kfejtje, mely a gyöngyöspatai medence
ÉNy-i végén, a medence baloldalán kb. 120 m hosszú és 30 m vastag szelvénnyel tárja

föl a rétegeket (1. ábra a, b). Távolabb, a kovaföld-kfejttl ÉK-re, a meredek oldalban

a riolittufa külszíni fejtje és e felett a ,,Zelei”-féle kovaföldfeltárás már a magasabb
szintek kzeteit harántolja (1. ábra a, c).

Feltárt kovaföldlelhelyeink közül slénytani, üledékképzdési', sföldrajzi és

földtani vizsgálatok tekintetében ez a legteljesebb tortónai emeletbeli diatomeás réteg-

összlet.

A szurdokpüspöki kovaföld minségi adatait elször 1 892-ben Kalecsinszky
[13], majd 1901-ben Horusitzky H. [8] közölte.

A kzetalkotó kovaalgákat Pantocsek [15] a múlt századvégi és század-

eleji munkája írta le, majd 1933-ban Chenevier F. [3] francia kutató vizsgálta.

A szurdokpüspöki kovaföldrétegösszletet, mint szarmata üledéket 1926—27-ben

id. Noszky J. [13] ismerteti könyvében. Vigh Gy. [20] 1933—35. évi jelentésé-

ben e rétegeket a puhatest fauna alapján ugyancsak a szarmatába helyezte. A gyöngyös-

patai medence kovaföldüledékeinek földtani körülményeit, ipari alkalmazását 1930-ban

Horusitzky F. [9], majd részletesebben Schréter Z. [17] ismertette. Sze-

rinte az üledéksor a Zelei-féle feltárás kövületes rétegei alapján tortónai.

1954 nyarán a Földtani Intézet megbízásából a Parafakgyár és a Zelei-féle

kfejtk területén feltárt kovaföldösszlet kzetmintáit részletes vizsgálatra begyjtöt-

tük, majd 1955 nyarán a szurdokpüspöki kovaföldelfordulás teljes földtani vizsgálatá-

val, összefoglaló jelentés és készletszámítás készítésével folytattuk [6], Eredményeit

a mellékelt földtani térkép (2. ábra) és a földtani szelvény tünteti fel (3. ábra).

A középsmiocénben süllyedéssel kialakult gyöngyöspatai medence alapját a

helvét-tortónai emeletek határán feltört piroxénandezit-összlet adja, amelynek eróziós

egyenetlen felszínét tortónai üledéksor tölti fel, fként az utóvulkáni hévforrások követ-

keztében felszaporodott kovaalgák üledékeivel.



ej

1. ábra. a) A szurdokpüspöki kfejt látképe a Xagvharsas oldaláról, b) A szurdokpüspöki alsó kovaföld-
fejt feltárása 1954. nyarán, c) A szurdokpüspöki kovaföldfejt fels bányájának frontja 1954 nyarán

—

Fig. 1. a) Ansicht des Steinbruchs von Szurdokpüspöki von Nagyhársasbérg, b) Aufschluss dér unteren
Kieselgurgrube von Szurdokpüspöki im Sommer 1954, c) Aufschluss dér oberen Kieselgurgrube von

Szurdokpüspöki in Sommer 1954.
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A kovaföldréteg-összlet két telepbl áll, amelyeket 25 ni vastag riolittufa választ

el egymástól. Az alsó édes- és csökkentsósvízi kovaföldtelep kb. 45 m, a fels tengeri

üledéksor 50-—60 m vastag.

Az egykori lagunajelleg medence peremén az andezittufa-rétegekre vékonyabb

liidrokvarcit és lemezes, barnás mészkrétegek települnek. A mészk likaesos, réteges,

csökkentsósvízi képzdmény, Hydrobia stagnalis B a s t. kbeleivel, lenyomataival.

A tortónai képzdményekre helyenként 1 6 m-nél is vastagabb holocén-pleisztocén

bamaföld, nyirok, lösz, lejttömielék települ.

A^gyöngyöspatai medencét kitölt üledékek rétegsora a kovaföldbányák környékén

Tortónai emelet

Piroxénandezit-tufa-agglomerátum. A medencealjzatot alsó-

tortónai piroxénandezit, andezittufa és agglomerátum szolgáltatja, melynek legfels

2. abra. A szurdokpüspöki kovaföldelfordulás földtani vázlata. Magyarázat: 1. jholocén patak
hordalék, 2. pleisztocén barnaföld, nyirok, lejttörmelék, 3. tortónai kovaföld, mészk, hidrokvarcit
4. tortónai riolittufa, 5. alsótortonai andezittufa, agglomerátum, 6. kutatófúrás, 7. észlelt vetdés, 8.
földtani szelvény vonalai— f'ig. 2. Geologische Skizze des Kieselgurvorkommens von Szurdokpüspöki.Erklárung: 1. Jungholozáner Bachschotter, 2. Pleistozáner brauner Bódén, 3. Kieselgur, Kaik,
Hydroquarzit, Törtön, 4. Rhyolithtuff, Törtön, 5. Andesittuff, Agglomerat, Untertorton, 6. Schürfung,

7. Beobachtete Verwerfung, 8. Geologische Profillinie



(valószínleg átmosott) rétegeibl
egy szárazföldi teknsfaj (Testudo
strandi Szalai), Palaeomeryx v.

Eotragus sp., Brachypotherium sp.

maradványai kerültek el.

Az 1 , 2, 4, .5. számú fúrások
magmintáinál ez a fekükzet bar-
násszürke piroxénandezittufa. Ak-
zet likacsos, hézagos, lazaszövet,
apró-, durvaszem, 1—2 cm-es
salakos beágyazással, szenesedett
fás növénymaradvánnyal. A héza-
gok mentén igen ers a pirites, li-

monitos bekérgezés.

Mikroszkópos vizsgálat sze-

rint az üveges alapanyagban kevés
hipersztén, plagioklászföldpát, li-

monitcsomók és magnetitszemcsék
vannak.

Alsó- (csökkentsó s-

vízi-édesvízi) kovaföld-
ö s s z 1 e t. Összvastagsága kb. 45
m. A piroxénandezit medencealjzat
egyenetlen, kierodált térszínére
települ.

Az üledékképzdés során el-
ször zöldesszürke, agyagos, ersen
meszes, bitumenes, mikrorétegzett
kovaföldrétegek rakódtak le, mint-
egy 30 m vastagságban, méteren-
ként 15—20 cm-es, st 40 cm-es
kristályos szemcsés, tömöttszövet,
sárgásszürke, lemezes mészkréte-
gek és vékony 1

—2— 10 cm-es ben-
tonit, andezittufa, riolittufa köz-
betelepüléssel.

A közbetelepülések bár több-
nyire összefügg rétegek — nem
egyenletes vastagságúak— , helyen-
ként lencsésen kiékülk vagy ki-

vastagodók, st kzettanilag is

különbözk:
Az agyagos-meszes rétegek

'

CaCOg-tartahna átlag 30—56% kö-
zötti, tehát m árgás kova-
föld. A mészkiválásos rétegek
CaCOg-tartalma 74—96% között
mozog.

A szürke, zöldesszürke, mész-
kiválásos, agyag0s-márgás kova-
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'öldréteg CaC0 3
- és agyagtartalma felfelé fokozatosan csökken. Az agyagos-meszes

iledéksorra sárgásfehér, majd hófehér laza, könny, vékonylemezes, karbonátmentes

íovaföldrétegek rakódtak, kb. 10— 15 m vastagságban.

Jellemz, st az alsó kovaföldfejtben szintjelz, az agyagos-meszes kovaföld-

rétegek fels határán települ, mintegy 20—30 cm vastag sötétszürke, a fejt felszín-

közeli oxidációs részén viaszsárga hidrokvarcitréteg.

Vékonycsiszolata alapján izotróp, tehát amorf. Látszólagos mikrorétegzettségét

kizárólag vasvegyületek különböz színezhatása idézte el.

Az alsó kovaföldösszlet rétegeire jellemz, hogy mikrorétegzettek, szenesedett

növénymaradványok, levéllenyomatok, Hydrobia stagnalis Bast, Ostracoda héjak,

halmaradványok a rétegekben szétszórtan mindenütt elfordulnak. A halmaradványok

Bem B. szerint Clupea longirnana Heck és Leuciscus sp. Mindkét genusz édes, ill.

csökkentsósvízi

.

Andreánszky G. flóraközlésébl kitnik, hogy a szubtrópusi jelleg növény-

maradványokat a szél és a viz szállította a csendesvízjárású partközeli üledékekbe.

A Hydrobia-héjak és törmelékes növénymaradványok egyes réteglapokon töme-

gesen mutatkoznak.

A halmaradványok, levéllenyomatok, a fehér tiszta kovaföldrétegeket, míg a
szenesedett növénymaradványok és az ersen pirites andezittufa, mészk és mészmárga-
rétegek a szürke-agyagos-meszes fekürétegeket jellemzik.

R i o 1 i 1 1 u f a. Az alsó kovaföldösszlet fedjében 25 m vastag, vízbehullott,

de nem rétegzett riolittufa települ.

A riolittufa a fekü mentén szürkésfehér, lazán kötött, durvaszem, horzsaköves,

biotitos, meszes, kevés ind. csigakbéllel és teljesen mállott, kilúgozott, meghatározha-

tatlan héjtöredékkel.

Felfelé haladva a tufa középszem, szürkésfehér, majd apró, st finomszem,
biotitos, 1—3 inm-es horzsakbeágyazásokkal, nem meszes, lazán kötött, szivacst,

gemmula és kevés meghatározhatatlan valószín héjtöredékkel, helyenként 2— 15 mm 0
gömbkonkréciókkal

.

Mikroszkópos vizsgálat alapján az ásványszemcsék zöme amorf, izotróp, savanyú
kzetüveg.

A rioiittufa-összletet az alsó kovaföldfeltárás, a tufafejt, valamint az 1 . és 4. sz.

fúrások tárták fel.

Fels (tengeri) kovaföldösszlet. Összvastagsága kb. 60 m.
A 4. sz. fúrás magmintái alapján a riolittufára fokozatos átmenettel kovaföldes

tufa, tufás kovaföld, majd transzgressziós tengeri, tiszta kovaföldrétegek ülepedtek.

A tengeri kovaföldrétegeket a fels kovaföldfejt (Zelei-féle) mintegy 15 m vastagság-

ban tárja fel.

A tengeri kovaföld ersen meszes, vastagpados, kövületes rétegei közé 0,20

—

1,00 m-es, bizonyára átmosott andezit és riolittufa-rétegek, lencsék települnek. A fels

kovaföldfejt legfels rétege kovaföldrögök laza halmaza, helyenként köbméteres andezit-

görgetegekkel, melyek utólagos áthordás, esetleg kzetfolyás eredményeként halmo-

zódtak fel.

A kovaföldbl a tengeri kovaalgákon kívül számos szililcoflagellatát, tengeri

szivacs vázelemeit, foraminiferát sikerült kipreparálni.

A begyjtött puhatest maradványok Schréter Z. szerint : Megaxinus
incrassatus (Dub.), Megaxinus transversus B r o n n. var. persulcata S a c c o, Ábra
álba (Wood), var. pellucida (Brocchi), Corbula (Varicorbula) gibba (Olivi),
kbél és lenyomat, Cardium (Cerastoderma

)

cfr. edule L. kbél, Cardium (Cerastoderma

)

michelottianum M a y e r, Cardium sp. lenyomat és töredék srbb bordájú, talán a
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Cardinm (Trachycardium) mnlticostatum Brocchi, Venus sp. kbél, Meretrix sp.

kbél, Pecten sp. héjtöredék, Ostrea neglecta M i c h t., Dosinia sp., Pereiraea gervaisi

Véz., Katica sp. kbele, Turritella (Haustator) bandenensis S a c c o = Turritella

tarris B a s t, Serpula-cs és lenyomat, halcsonttöredék és halpikkely. A felsoroltak

alapján az összlet sekélytengeri, partközeli.

Zalányi B. e rétegekbl típusos tortónai tengeri ostracoda-faunát hatá-

rozott meg. Szerinte a Cythereidea mülleri Mnst. és Cythereidea acuminata B o s q u.

fajok jellemzk és állandók e rétegekben.

A kfejt anyagából ezenkívül még több közelebbrl meg nem határozott halfog

és kis cápafog kerültek el. A feltárás alsó rétegeibl néhány növénymaradvány és

lenyomat is ismeretes.

Mészk (a tengeri kovaföldösszlet fedje). A hegyoldalban

mindenütt a felszínen észlelhet és a 3. sz. fúrással 8,55—14,40 m-ig feltárt lemezes,

réteges, likacsos, sárgásbarna mészk. A likacsok mentén apró kalcitkristályok kérgezik.

Egyes réteglapjai kovásodottak. Lazább rétegeibl Rotalia beccarii L., Globigerina bulloides

d’Orb., Globigerina triloba Rss., Elphidium sp., Elphidium cf. crispum L., Nonion
sp., szivacst és ostracoda fajok kerültek el. Egyéb smaradvány e mészkbl nem
ismeretes.

Holocén-pleisztocén

Barnaföld-nyirok-lejttörmelék. A felsorolt képzdmények
tortónai idszak utáni lehordott egyenetlen térszínét vastag, helyenként 10—16 m-es

holocén-pleisztocén takaró, bamaföld, löszös nyirok és lejttörmelék fedi.

A medencét kitölt üledékek elfordulását, vizsgált smaradványait települési

sorrendben az I. táblázat közli.

A területet ÉNy—DK-i és erre merleges ÉK—DNy-i irányú párhuzamos

vetk tördelték össze, miközben a rétegek eredeti vízszintes helyzetükbl kimozdultak.

A rétegek dlési iránya 140°/ 15— 17°.

Az smaradványok vizsgálata

• A mátraalji kovaföldrétegek puhatest faunával (Pereiraea gervaisi Véz.
Megaxinus incrassatus (Dub.), Corbula (Varicorbula) gibba Olivi., Turritella

(Haustator) badenensis Sacco stb.) pontosan szintezettek. Mikroflorisztikailag e

rétegeket összefüggésükben még nem vizsgálták.

A vizsgálatokat az alsó és fels kovaföldtelep kifejldése indokolta, melyeknek

egymáshoz való helyzetét a csapásirányú szelvény szemlélteti (3. ábra). Az alsó és a fels
;

kovaföldtelep kzetanyaga már makroszkóposán is lényegesen különbözik egymástól,

mint azt már a rétegtani leírásban részleteztük. .

A kzetmintákat résmintavétellel átlag 1,0—0,5 m-ként és azon belül a makrosz-

kóposán észlelhet üledékváltozásokként gyjtöttük (4, 5. ábra).

Az így begyjtött kzetmintákat a diatomavázak vizsgálatára külön feltártuk.
,

A kzetanyagból a karbonát-tartalmat sósavas kezeléssel, a szerves szennyezdést
|

és a savakban oldódó ásványokat kénsavas-salétromsavas fzéssel eltávolítottuk.
j

A savakban oldhatatlan maradékot desztillált vízzel jól kimostuk, majd a diatomaváza-

kat az oldhatatlan ásványi szemcséktl ülepítési eljárással leválasztottuk. Az így nyert

diatomavázakból kanadabalzsamba ágyazott csepp-preparátumokat készítettünk.

Az alsó kovaföldtelepbl ez ideig 4, a felsbl 1 mintát értékeltünk ki.

A mintákat rendkívül nagy formagazdagság jellemzi. Az alsó kovaföldtelep eddig

vizsgált 4 mintájából (7, 10, 22, 27, 29) összesen 114 formát találtunk.
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A kovaföldtartalmú összlet rétegtani összefoglalása

I táblázat

Sorszám

Képzdmény Kor Jellemz smaradványok

Vastag
ság

m-ben
kb.

Jellemz
kifejldési hely

1 . Barnaföld, nyirok
lejttörmelék

Holocén

—

pleisztocén
16 Gyöngyöspatai

medence

2. Andezittufa Tortónai?
v. áthordott

33 Gyöngyöspatai
I. sz. fúrás

3. Lemezes, réteges
mészk

Foraminifera, szivacst,
csigakbél, Óstracoda

24? Kovaföldfejtk
fölötti hegyoldal-
ban Danka-patak
völgye a Pus-
kaporos-forrás-
nál, Kkútnál

4. Fels, tengeri kova-
föld telep

Tortónai Foraminifera, szivacst,
Echinus-tiiske, gemmula,
Pereiraea gervaisi V ez.,
Ábra sp., Corbula sp.,
Naiica sp., Cardium edule

L-, Dosinia sp., Meretrix
sp., Cardium sp., Ostrea sp.,
Turitella tums Bast.,
Venus sp., Pecten sp.,

Lucina incrassata Dub,
Cápa pikkelyek, cápafog,
Növényi maradványok,
levéllenyomatok

50—65 Szurdokpüspöki
kovaföldbánya

5. Riolittufa Szivacst, gemmula 23 Kovaföldbánya
K-i oldalán,
Tufabánya

6. Alsó, fehér- és szür-
ke kovaföldtelep,
agyagos meszes
kovaföld (édes-
csökkent sós vízi)

Ind. héjtöredék, Hydrobia
stagnalis B a s t., Ostra-
coda, halmaradványok,
halfog, halpikkelyek, nö-
vényi maradványok, levél-
nyomatok

38—45 Kovaföldbánya

,

gyöngyöspatai
medence, kas-
tély alatti
útbevágás

7. Piroxenandezittufa— agglomerátum
Alsó tortónai

A faj ok meghatározásánál és a felsorolásnál H u s t e d t kovaalga-rendszerét

követtük. A fosszilis fajokat is ebbe a rendszerbe illesztettük. A fajok jelenléte, fajszáma

és egyedszáma a vizsgált rétegek ökológiai jellegét tükrözi. Ökológiájukat nemcsak az

egyes fajok rendkívüli elszaporodása, hanem az egyébként közönséges, gyakori fajok

hiánya is jelzi.

Az egymásutáni kovaföldrétegek flóratársasága között csekély különbség mutat-

kozott. A fajok gyakoriságának kezdetben becsléssel történ megállapítása téves ered-

ményre vezetett, mert a nagyméret formák, pl. a 27. mintában Surirella, a 29. mintá-

ban Pinnularia, Campylodiscus formák feltnbbek, s így számuknál jóval többre érté-

keltük.

Ezért rátértünk a formák számszerinti kiértékelésére. Rendkívül megnehezítette

vizsgálatainkat a kisméret, töredékes, gyengén kovásodott, különböz helyzet és

4 Földtani Közlöny
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ÉNy
320 °

DK
140°

5. ábra. A szurdokpüspöki kovaföldfeltárás I. sz. résmintájának szelvénye — Fig. 5. Profil dér Probe Nr.
I. des Kieselguraufschlusses von Szurdokpüspöki

megtartású fonnák gazdagsága. A hibalehetségek csökkentésére mintánként néha több

mint 500 egyedet (formát) is megszámoltunk, bár közismert, hogy 150 forma meghatá-

rozása elegend egy-egy minta kiértékeléséhez.

Tájékozódásul az I. sz. résmintaszelvény (5. ábra) egymástól aránylag távoles
7— 10. sz. fehér, tiszta-kovaföld és 27—29. sz. szürke agyagos-kovaföld-rétegeinek

kovaalgáit százalékoltuk és értékeltük ki. A fajok gyakoriságának százalékos kiértékelé-

sét a csatolt II. táblázat közli.

A szürke agyagos-kovaföldrétegek 29. és 27. sz. mintáiban több mint 40 formát

sikerült megkülönböztetni. Ebbl megállapítható, hogy az élettér kedvez volt a kova-

algák elszaporodására. A formagazdagság olyan eutróf élettérre utal, melynek

értéke semleges, vagy gyengén lúgos, karbonáttartalma kevés. A terület sekélyvíz

tengerpart, mely vörös algákban gazdag (Podosira robusta) lagunás, (Anomoeoneis

sculpta genuina), helyenként már eliszaposodó (Surirella striatula) , csökkentsósvízi.

5*
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Az alsó kovaföldösszlet kovaalgáinak %-os megoszlása az egyes mintákban
II. táblázat

Résminta
29 27 10 7

31,95—31,75—
31,90m 31,70m
CaC0 3

j

CaC0 4

1,65% 9,9%

15,40—
15,00m
CaC0 3

0,85%

13,20—
12,40m
CaCOj
1,15%

Faj %

FAJOK

Melosira crenulata Kg. var. liungarica Pánt— dickiei (Thwait.) Kütz f. nuda n. f— sp— bituminosa Pánt— marginata n. sp— dubia Kütz— nuda n. sp— menilitica Pánt
-— dickiei (Thwait) Kütz. f. porosa n. f— sp. ... ,— marginata n. sp. var. spinosa n. var— sp— sp— sp— sp
Podosira robusta Pánt
Cyclotella vorticosa Á. B e r g
Stephanodiscus sp.?
Coscinodiscus sp— sp
Chaetoceros Ehr. sp
Fragilaria harrisonii W. Smith var. dubia Grun —— pinnata Ehr. var '.

. .

.

— bituminosa Pánt. var. elongata Pánt— brevistriata G r u n— bituminosa Pánt. var. curta Pánt— construens (E h r.) var. G r u n. subsalina Húst— sp.— rotunda n. sp— ovális n. sp— pinnata Ehr
Ehr. var. tortonica n. var— sp— sp.— menilitica Pánt

Synedra biharensis n. sp— costata n. sp— pulcheUa (Ralis) Kütz |— tabulata
( A g.) Kütz

Cocconeis miocenica n. sp— californica— placentula Ehr. var. euglypta (Ehr.) Cleve— californica G r u n. var menilitica Pánt— liungarica n. sp
Diploneis interrupta (Kütz) Cleve
Anomoeoneis sculpta (E.) Cleve— — a. genuina A . Cleve— sphaerophora (Kz.) P f. var. sculpta (Ehr.)— polygramma (Ehr.) Cleve
Navicula pantocseki n. sp— sp— heteroflexa Pánt— nuda Pánt— jarrensis G r u n. var. valida Pánt— valida G r u n— heteroflexa Pánt. var. bilatata n. var— bicapitala n. sp— halionta Pánt. var. directa Pánt. .'— sp.— liungarica Grun— sp *

.

.

— pinnata Pánt— ignobilis Pánt.? 7— tenella B r é b. var. fossilis Pánt— cincta (Ehr.) K ü t z. var. leptocephala (B r é b.) G r u n— hunganca Gr un. var. lüneburgensis Gr un— menilitica Pánt
Pinnularia viridis (N i t s c h.) Ehr

0,5
0,5
0,2
0,2

0,2

0,2

26,4
3.3
0,3
1.3

0,2
0,2

1,3

0,9
5,0

0,2
2,6
0,7
0,3

26,4

18,0
0,5
0,2
2,0

— 7,4 1,3

— 2.6 11,2— 0.3 3,0— — 0,4— 22,5 17,2— 3,2 20,6— 1,0 2,1— — 0.4— 3,2 —
5,9 —
2,0 —
3,5 — —
1,0 — —
1,8 — —
— — 0,4

1,3— 0,3 —
0,4 0,3 1,3

0,4 — —
0,4 — —
1,0 — —
0,6 — —
0,4 — —

— — 1,3

— —
1,3

0,3 —
— _

1,7— — 4,3
0,2 — 5,6— — 0,4— 3,0
1,0 — —

—
1,0 0,9

6,3 — —— 0,3 0,4— 0,3 —— 0,3 —— 0,3 —— 1,6 —— 6.4 —
0,4 0.6 —— 1,0 —
0,6 — —
3,0 — —
0,6 — —
3,9 —
3,6 — —
—

—
—
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FAJOK

Pinnularia viridis (N i t s c h) E h r. var. nova— scythica (Pánt.) Húst— microstauron (E h r.) C 1 e v e— — (Eht.) Cleve var. brebissonii (K ü t z) Húst.
Amphora hevesensis Pánt— minuta Pánt— arcuata Pánt— sp.— miocemca n. sp— holsatica Húst— lineolata Ehr. var— sontagii Pánt?— sp— curvata Pánt.?— wiesnerii Pánt
Gomphonerna olivaceum (Syngbye) K ü t z. var. calcarea Cleve
Epithaemia erucaefortnis Pánt. var. subcapitata Pánt

•— inflexa Pánt
Hantzschia amphioxys Ehr. var
Nitzschia amphibia G r u n— sp.— microcostata n. sp— hybrida Grun— sp. töredék— kittlii G r u n— szabói Pánt— jrustulum (K g.) Grun. var. obtusa Pánt. .

G r u n. var. acuta Pánt
var. lancoleata n. var
(Kg.) G r u n. var. minuta Pánt
var. filiformis n. var— filiformis n. sp—

- frustulum (K g.) var. miocenica n. var
Surirella neupauerii Pánt •— costata Neup— costata Neup. var. pinnata n. var
Surirella striatula Turpin var. pinnata n. var.— striatula Turpin— rotunda Pánt. var. minor Pánt
Campylodiscus clypeus Ehr
Silicoflagellata ?

Szivacst
Tetractinellida sphaeraster
Ismeretlen forma

Fajok száma rétegmintánként összesen :

A II. táblázat folytatása

Résminta

29 27 10 7

31,95 —
31,90 m
CaCo3

1 ,65 %

31,75 —
31 ,70 m
CaCo3

9,9 %

15.40—
15,00 m
CaC03

0,85 %

13,20—
12,40 m.
CaCO s

1,15 %
Faj %

0,2 _ _
0,2 — — —
0,5 — — —
0,2 — —

6,9 1,9 0,9
0,2 — 0,3 —— — 0,6 —— 2,6 — —— 14,5 — —— 7,9 — —— 2,2 — —— 0,4 — —
0,9 — — —
0,2 — — —— — — 0,9
3,1 — — —— 0,4 — —— 0,4 — —
0,2 — — —— 2,2 34,4 9,5— — — 1,3— 0,2 — —— 0,6 — —— 0,4 —— 0,2 — —— 0,2 — —
0,2 — 3,2 4,3— — 1,0 0,4— — 3,2 1,3

.
— 0,3 3,4— — 0,3 —— — 0,3 —— — — 0,4

0,5 — — —— 20,8 0,3 —— 0,4 — —— 0,4 — —— 0,4 — —— 0,4 — —
i,i — — —
0,2 — — —
0,2 — — —— 1,0 — —
0,5 — 0,8

39 41 30 30

Sótartalma 0,0—0,5°/o NaCl. Vadász E). nevezéktana szerint kissé-sós [21].

Brokmann beosztása alapján aligsósvízi (oberbrack) [1], (Diploneis interrupta,

Campylodiscus clypeus). A 27. számú mintában detrituszban él Amphora fajok domi-

nálnak. A 29-es mintára jellemz pl. a csökkentsósvízi Synedra tabitlata fenntt forma,

mely lefzdött parti vizekben reliktum.

Térdiagramban ábrázolva (6. ábra) látjuk, hogy a 29. és 27. minták között, bár

azok távolságban egymástól 20 cm-re települnek, mégis ugrásszer változás észlelhet.

Míg a 29-es mintában a Navicula és Fragilaria nemzetségek fajai dominálnak és a Melosira,

Nitzschia, Amphora és Surirella fajok alárendeltek, addig a 27-es mintában épp ez utób-

biak lépnek eltérbe és az elbb említettek százalékos aránya lényegesen csökken

(II. táblázat).
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Minta száma -29 27 10 7

Navicu/a 45,1 18,4 11,3 1.3

Amphora r=D 1.3 34.5 2.8 1.8

4-6,4 52.9 14,6 3,1

Surireita 0,5 22,2 0,3
-

46,9 75.1 14,9 3,1

Fragiiana EZZ3 31,7 3.6 0,3 3.9
• 78,6 78,7 15.2 7,0

Melosira F^=l 1.4 12.4 39.9 56,2

Nn'zschia E=3 0,2 3,8 42.7 20,6

szama

10

27
29

0 10 20 30 4-0 50 60 70 80 90 100%

6. ábra. A 7, 10, 27, 29. sz. résminták kiértékelése — Fie. 6. Auswertung dér Profilproben Nr. 7., 10.,

27. und 29.

A fehér kovaföldrétegek 7. és 10. számú rétegmintái között az eltérés aránylag

csekély, és felteheten fokozatos. Mindkettben a Melosira és Nitzschia-nemzetség

igen kisméret alakjai dominálnak. A térdiagramból is leolvasható, hogy a feltöltdés

folyamán folyamatos kiédesedés következett be. A víz tisztult, kiédesedett, mészben
szegény volt. Az édesvízi Nitzsckia és Melosira fajok elszaporodtak. Az eutróf életteret

kedvel nemzetségek fajszáma csökkent. A sótartalom csökkenése nemcsak a fajszám
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!
csökkenésében, hanem a megmaradt fajok törpe alakokká történt csökevényesedésében

is megmutatkozott.

A kovaföldrétegösszlet további részletes kiértékelése során most készül tér-

, diagramban a fajok számadatainak újszer csoportosításával reméljük, hogy az eddig

|

csak fosszilisan ismert fajok ökológiai igényeit is (pl. sótartalom) — melyekrl eddig

adataink nincsenek — megállapíthatjuk.

A fels tengeri kovaföldösszletet feltáró Zelei-féle fejt 4. sz. kovaföldmintájának

algái nyílttengeri plankton formák, számos kovaszivacsváz és szilikoflagellata társasá-

gával. A meghatározott fajok ma a Földközi-tengerben, Adriában élnek.

A feltárás kovaalgái

Melosira Westii W. Smith, Melosira sp., Melosira sp., Melosira ambigua

Gr un., Melosira sp., Paralia sulcata (E) Cl. genuina Gr un. f. coronata A. Cl.,

P. crenulata Grun. f. radiata A. Cl., P. biseriata G r u n. f. minor. A. Cl., Pixi-

diculaminuta Gr un., Macrora Stella ( Azpeitia) Hanna, Stephanogonia sp. ? actinop-

tychus (E) V. H., Coscinodiscus multispinosus n. sp., C. denarius A. S c h m i d t, ? C.

curvatulus G r u n. var. odontodiscus (G r u n.) Hús t., C. sp., C. obscurus A.

Sckmidt, C. radiatus E h r., C. sp., C. miocenicus n. sp., C. macropunctatus n. sp.,

C. elegáns Grev., C. sp., C. perforatus E h r. var. cellulosa Gr un., Chaetoceros sp.,

Ch. ceratosporum Ostenfeld., Ch. affinis Lauder, Ck. sp. ? Xanthiopyxis sp.

?

Ck. subsalsus Lem m., Ch. furcellatus B a i 1. ?, Ch. sp., Triceratium condecorum B r i g h t,

T. sp., Actinoptychus undulatus (Bail) Ralis, A. undulalus (Bail) Ralis
minor A. Cl., Dimerogramma marinum (Greg.) R a 1 f s. var. fossilis. n. var., D.

dubium Gr un., D. biseriata (Gr un.), D. sp., Rhaphoneis amphiceros Ehr., Rh. nitida

(Greg.) G r u n. Pánt., Synedra nitzschioides Gr un. var. obtusa Gr un.?, 5.

sp., S. frauenfeldii G r u n. var. doljensis Pánt., Cocconeis sp., Achnantes sp. ?,

Pleurosigma neogradense Pánt., Diploneis smithii Breb., Anomoeoneis hungarica

n. sp., Navicula optima Hanna, N. miocenica n. sp., N. forcipata Grev., N.

dóczyi Pánt., Denticula biseriata n. sp., Rhopalodia sp. ?, Szivacstk, sphaeraszterek,

szilikoflagelláták.

E vizsgálatok alapján a szurdokpüspöki kovaföldtelepet genetikailag egy fels,

ersen meszes, tengeri s egy alsó édes-csökkentsósvízi rétegcsoportra különíthetjük.

Az alsó kovaföldtelep fels (7— 10. sz. minta) karbonátmentes fehér kovaföldrétegeinek

kovaalgái kiédesedett, tiszta, karbonátmentes közegre utalnak. Az alsóbb (27—29. sz.

minta) agyagos, gyengén meszes kovaföldrétegek fajokban gazdag, lagunás, kissé sós-

sekélyvíz eutróf életteret igazolnak.

Ennek a beszámolónak, mely az 1954 óta végzett vizsgálatoknak csak csekély

részét foglalja magában, célja az volt, hogy a fosszilis kovaalgák rétegtani és fáciesjelz

jelentségét bemutassa.

A szurdokpüspöki teljes tortónai kovaföldösszlet finomrétegtani vizsgálata

folyamatban van.

Ismert, hogy a fosszilis diatomák, miként az ostracodák, kormeghatározásra is

alkalmasak [2], különösen, ha nagyobb idegységen belül törzsfejldéstanilag vizsgál-

juk a diatoma-együttest [15 j. A vizsgálatok eredményétl annak igazolását várjuk,

hogy a kovaalgák kiértékelése ezen túlmenleg a kovaföldösszlet finomrétegtani genetiká-

jának megoldását eredményezi.
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TÁBRAMAGYARÁZAT — TAFEKERKRÁRUXG

IV. TÁBRA _ TAFEE IV.

Édes- csökkentsósvízi kovaalgák

(Kovaföldfejt I. szelvény résmintáiból)

1. Pinnularia viridis (N i t s c h.) Elr. var. (nova?) 29. minta 1350x nagyítás
2. Fragilaria bituminosa Pánt. var. curta Pánt. 27. minta 1 350 X" ,,

3. Amphora hevesensis Pánt. 27. minta 1350x ,,

4. Amphora arcuata Pánt. 10. minta 1350 C ,,

5. Diploneis interrupta (K ü t z) C 1 e v e. var. heeri (Pánt.) Húst. 27. minta 1350x ,,

6. Anomoenoneis sphaerophora var. sculpta (Elír.) Müller. 29. minta 900 x'
,,

7. Pinnularia scythica (Pánt) Húst 29. minta 1350X „
8. Pinnularia viridis (N i t s c h.) Ehr 29. minta 900 x ,,

9. Navicula hungarica Gr un. 29. minta 1350x ,,

10. Fragilaria harrissonii W. Schmith var. dubia Grun. 7. minta 1350x ,,

11. Nitzschia sp. 27. minta 1350x
12. Nitzschia frustulum Pánt. 7. minta 1350x ,,

13. Melosira aickiei (T w a i t.) Kütz. 29. minta 1350X „
14. Surirella costata Neup. 27. minta 1350

x

15. Campylodiscus clypeus Ehr. 27. minta 1350X ,,

16. Anomoeoneis polygramma (Ehr) Cl eve 29. minta 1350x ,,

17. Melosira sp. 7. minta 1350X ,,

18. Comphonema olivaceum (Eyngbye) K ü t z. var.calcarea Cleve 29, minta 1350x ,,

19. Surirella nepauerii. Pánt. 29. minta 1350 ,,

20. Pinnularia microstauron (Ehr.) Cleve var. brebissonii (Kütz) Húst.
29. minta 1350 ,,

21 Melosira bituminosa Pánt. 29. minta 1350x ,,

22. Cyclotella vorticosa A. Berg. 29. minta 1350x ,,

23. Cocconeis sp. 7. minta 1350x ,,

24. Diploneis interrupta (Kütz) Cleve. 27. minta 1350x ,,

25. Melosira granulata (E h r.) Ralis. 29. minta 1350x ,,

26. Amphora minuta Pánt. 29. minta 1350 X ,,

27. Fragilaria pinnata Ehr. 29. minta 1350x ,,

28. Melosira sp. 27. minta 1350X ,,

V. TÁBRA — TAFER V.

Tengeri kovaalgák

(Zelei-féle kovaföldfejt. 4. sz. résminta)

29. Coscinodiscus obscurus A. Sch 630

x

30. Coscinodiscus radiatus Ehr 900

x

31. Pleurosigma neogradense Pánt 1350 >*

32. Triceratium condecorum Bright 900

x

33. Coscinodiscus miocenicus n. sp 1350x
34. Coscinodiscus antiquus Gr un 1350X
35. Dimerogramma marinum (G r e g.) Ralis. var. fossilis u. var 900 x
36. Dimerogramma dubium Gr un 1350X
37. Raphoneis amphiceros Ehr. var 1350

x
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Die Algen dér Kieselgurschichten von Szurdokpüspöki

Dr. M. HAJÓS

Die stratigraphiscke Lage dér tortonischen Kieselgurschichten von Szurdok-
püspöki ist mittels Mollusken (Pereiraeia gervaisi V é z Pecten sp., Corbula gibba A1

.)

genau bestimmt. Die Untersuchung dér Kieselalgen bezweckte die Klárung dér Sedimen-
tierungs- und Lagerungsverháltnisse .

Nach den Ergebnissen dér Verfasserin kann die Kieselgurlagerstátte von Szurdok-
püspöki in zwei genetisch voneinander unabhángige Teile — untere limnisch-brackische
und obere maríné Serie — gegliedert werden. Die beiden Serien werden von einer Rhyo-
litktuff-Zwíschenschicht von 25 m Máchtigkeit getrennt.

Es kónnte festgestellt werden, dass im Daufe dér Ablagerung dér unteren Serie

die brackisch-seichte, lagunenartige, schlickig-tonige Umgebung langsam in eine lim-
nische überging. Die die oberen Schichten dieser Serie aufbauenden Algen habén bereits

in einer limnisehen, reinen, karbonatfreien Umgebung gelebt.

Dagegen sind die Kieselalgen dér oberen Kieselgurlagerstátte Planktonforrúén
des offenen Meeres, welche in dér Gesellschaft von Silicispongien, Silikoflagellaten,

Foraminiferen, Mollusken und Ostrakoden in einer transgressiven Periode, im seichten
Meer in Küstennáhe gelebt habén.

Folglich fand in dér Periode zwischen dér Entstehung dér beiden Kieselgur-
serien eine wesentliche Reliefveránderung statt. Diese wird durch die Algenfaunen dér
einzelnen Schichten einwandfrei bewiesen.



A MECSEK-HEGYSÉGI GIPSZ KÍSÉRLETI PALINOLÓGIAI VIZSGÁLATA

H. DEÁK MARGIT

(VI—VII. táblával)

Összefoglalás : Szerz a Mecsek-hegység területén mélyfúrásban feltárt gipszösszletbl mikro-
jpórákat ismertet. Ezek azonosak az eddig ismertetett alpi zechstéini formákkal, bár a flórakép szegényebb.
Szerz új módszert dolgozott ki a gipsz pollenanalitikai célokra történ feltárásához.

A Mecsek-hegységben 1957 tavaszán Bükkösd község határában mélyített fúrás

gipszösszletet harántolt, amely Vadász E. professzor szerint permvégi képzdmény-
nek minsíthet üledék. Szerinte a gipsz képzdése az eddigi adatok alapján körülhatá-

rolt, helyi kiterjedés és a permi üledékképzdésnek nálunk eddig még nem ismert

kifejldése.

A biikkösdi -801. sz. fúrás 35 m vastag gipszösszlete 1 cm-tl 1,5 m-ig váltakozó

gipszbl, szürke agyagból, márgából és agyagmárga rétegekbl áll. A rétegösszlet még
nyilvánosságra nem hozott részletes üledékföldtani vizsgálatával kapcsolatban szüksé-

gesnek látszott a gipszösszlet elzetes pollenvizsgálata is.

Irodalmi adataink szerint evaporitok palinológiai vizsgálatával osztrák és né-

met kutatók foglalkoztak. Ebben a tekintetben jelents Klaus nak az alpi só,

anhidrit és ezek kísérkzeteire vonatkozó vizsgálata. 1953-ban Klaus [5] utal a

gipszben feltételezhet spóratartalomra, de „megfelel feltárási módszer hiányában”

ezt még akkor nem tudta igazolni.

A pollenvizsgálat alapvet, s egyik legérdekesebb része a feltárás, mely a további

munkát ersen befolyásolja. A megfelel eljárás hiányában még a pollendús mintából

sem tudjuk a virágportartalmat kivonni. A pollenvizsgálat szempontjából ismeretlen

anyagnál a rossz feltárási módszer megtévesztheti a kutatót és a helytelen következtetés

levonása hosszú idre visszavetheti a további kutatást.

A feltárás során jelen esetben a gipszbl ki kellett vonni a feltételezheten benne

rejl virágport, el kellett távolítani a mikroszkópi vizsgálatnál zavaró ásványi anyagot

anélkül, hogy a sporopollenin tartalomban kárt tettünk volna. A gipsz sósavval vagy

vízzel való oldása nagyon hosszadalmas munkát igényel. Olyan eljárást kellett találni,

mely gyorsan biztos eredményt szolgáltat. Erre vonatkozó ismereteink szerint a gipsz

finom poralakban forró kálilúggal oldható [9]. Ezen az alapon indulva, a feltárási

mimka eredményesnek mutatkozott.

A feltárás módszere

1. Ásványi anyag eltávolítása: Gipszet vagy gipszes agyagot

porcelánmozsárban megtörjük, 0,2 mm-es szitán átszitáljuk, megmérjük és egyliteres

szélesszájú fzpohárba tesszük. A mérési adatot feljegyezzük. A mért gipszmennyiségre

keverés közben, mert könnyen szilárd tömeggé alakul, háromszor annyi frissen

elállított 50%-os KOH oldatot öntünk, majd gyakori kevergetés közben 10— 15 percig

fzzük. Ezután háromliteres szélesszájú fzpohárba öntjük át, vízzel feleresztjük,
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ülepítjük, majd ülepedés után a vizet leszívatjuk. Ezt a mosást addig ismételjük, míg

a KOH nagy részét el nem távolítottuk.

Az utolsó mosás után annyi cc. HCl-t öntünk az anyagra, hogy a) a KOH-ot
közömbösítse, b) a visszamaradó fehér csapadék és más sósavban oldódó szervetlen

maradék lehetleg feloldódjon.

A pezsgés megszntéig állni hagyjuk, majd vizet öntünk rá, ülepítjük, többször

mossuk, centrifugáljuk.

A szervesanyag és a fel nem oldott ásványi rész elválasztására a centrifuga-

.
csöveket 2—2,2 fajsúlyú ZnCl

2
-oldattal háromnegyed részig feltöltjük, alaposan fel-

keverjük és centrifugáljuk. A centrifugálás után a ZnCl2 tetején a szervesanyag tartalom

finom rétegben gylik össze. Az összegylt anyagot pipettával óvatosan leszedjük,

kisebb centrifugacsbe tesszük, mossuk, centrifugáljuk. Ekkor már a szervesanyag a

|
cs aljára tapad.

2. A szervesanyag oxidálására több lehetség van : Kezelhetjük HN0
3-al,

acetolízises eljárással, vagy más szervesanyagok oxidálására alkalmas módszerrel.

Jelen esetben az ersen szénült szervesanyagra kis centrifugacsbe cc. HN0
3-at öntöt-

tünk, kb. kétórai oxidálás után a salétromsavat többszöri mosással eltávolítottuk és

glicerines zselatinban tároltuk.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a feltárás alatt az egyes gipszminták különböz

módon viselkednek. Ezért a KOH mennyiségét, az oldási és oxidálási idt szükség szerint

változtathatj
uk

.

Fenti módszerrel már 150—180 gramm anyagból kiértékelhet mennyiség és

minség virágport kapunk, K 1 a u s szerint ksóból kb. 3000 grammot kell feloldani

ugyan-e célra, míg a kszén feltárásához 20—30 gramm anyag is elegend. Ebbl a fel-

tnen különböz feltáráshoz szükséges anyagmennyiségbl önként adódik a követ-

keztetés : az autochton kszéntelepek helybenélt növényzetének virágportermelése

fként a helyszínen rakódott le ; az evaporit-telepektl a növényzet távol élt, s szél

útján szállítódott a virágpor a lerakodási helyére.

A gipsz mikrofossziliái

A bükkösdi gipsz mikrofossziliái rossz megtartásúak, szerkezeti és formaele-

meik nehezen ismerhetk fel, határozásuk ezért nehézségeket okozott. Az anyag

több mint 90%-át légzsákkal ellátott mikrosporák adják. Ezek mindig egy síkban

lapítottak és ersen szénültek. A szénülés erssége a diagenetikus hatás függvé-

nyének tekinthet. Gyakori az összetöredezett forma. Ennek okát a mikrotektonikus

hatásban is kereshetjük. A mikrospora anyag mind alakban, mind fajtákban nagyon

szegény.

A vizsgálat során megismert mikrofosszilia tartalom Potonié és Kremp
morfográfiai beosztása alapján Sporites és Pollenites fcsoportokba osztható.

Az els csoporthoz Calamospora sp., cf. Densosporites sp. tartozik. A második

csoportba Endosporites pallidus Se hemel, Endosporites sp., Wilsonia sp., Florinites

sp., Lueckisporites richteri Pót. & Klaus, Lueckisporites virkkiae Pót. & Klaus.
Pityosporites zapfei Pót. & Klaus, Pityosporites sp. és egy eddig meg nem hatá-

rozott bisaccat mikrospora.

Ez a bisaccat mikrospora az összes formák 37% -át képviseli. Légzsákja a központi

testet a disztális oldal kivételével teljesen körülzárja, befedi a központi testet is ; a lég-

zsákkal együtt mért legnagyobb átmér 105 mikron, legkisebb átmér 60 mikron.

A központi test : legnagyobb átmér 57 mikron, legkisebb átmér 42 mikron.
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A központi test megközelíten ovális alakú és rajta másodlagos gyrdések
figyelhetk meg. Rendszerint légzsák nélkül, vagy annak töredékével található.

A spóraformák többé-kevésbé azonosak az eddig ismertetett alpi zeehsteini for-

mákkal, bár egyes alakok hiányoznak a mecseki gipszbl. A Florinites csoport tagjai

nagyon ritkák az alpi zechsteinben, míg a mecseki gipszben 30%-kal vannak képviselve.

A flóraképbl hiányoznak olyan alakok, melyek az alpi werfeni és más triász rétegekben

majdnem szintjelz értékek, mint a Pityosporites hallstattensis, Illinites bentzi ; ugyan-

csak hiányzik a Pityosporites schanbergeri és P. delasauci forma, mely a ..felsperm

típusos eleme” [5]. A Florinites viszont a karbonból „átmen” forma, mely a felsperm
bellerophonos rétegeiben már elenyészen kis mennyiséggel szerepel.

Fentiek figyelembevételével a bükkösdi gipsz képzdése valószínleg a középs
zechstein fels részére, vagy a fels zechstein aljára tehet. Sajnos, V i r k k i fontos

indiai adatai nem állnak rendelkezésre, melyekbl talán biztosabb megállapítást lehetne

tenni. A nehézségek ellenére is sikerült azonban az eddig pollenanalitikai szempontból

ismeretlen gipszbl az új eljárás segítségével a mikrofosszilia tartalmat megismerni,

s egyben a gipszre vonatkozó keletkezési ismereteket gyarapítani. A gipszösszlet teljes

vizsgálata nyilvánvalóan kiteljesíti idevonatkozó adatainkat.

TÁBLAMAGYARÁZAT — TAFELERKLÁRUXG

VI. TÁBLA— TAFEL VI.

1. Calamospora sp. 51 mikron
2. cf. Densosporites sp. 30 mikron
3. Endosporites pallidus S eh emel 1950. 72 mikron
4. Endosporites sp. 60 mikron
5. Wüsoniu kosunkéi B h a r d. 1957. 90 mikron

VII. TÁBLA — TAFEL VII.

6. Florinites sp. 65 X 87 mikron
7. Lueckisporites richteri Pót. & Klaus 1953. 108x60 mikron. Központi test körül a leszakadt

légzsák maradéka látható.
8. Lueckisporites virkkiae Pót. & Klaus 1954. Központi test. Mérete 29x27 mikron
9. Pityosporites sp. 75 mikron

10. Pityosporites zapfei Pót. & Klaus 1954. 105x60 mikron
11. Bisaccat mikrospora. 105x60 mikron.
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Experimentelle palynologisehe Untersuchung des Gipses aus dem Mecsekgebirge

M. H. DEÁK

Eine Bolirung im Mecsekgebirge hat in dér Umgebung dér Gemeinde Bükkösd
eine 35 m máclitige Gipsserie durchquert. lm Zusainnienhang mit dem eingehenden
sedimentgeologischen Stúdium dér Serie érsekién aucli eine palynologisehe Untersuchung
als uotwendig.

Die Methode des Aufschliessens

1. Die Entfemung dér mineralisehen Substanzen : Gips, bzw. gipshaltiger Tón
wird hí einem Porzellanmörser zerstossen, dureh einen Sieb von 0,2 mm Lochdurch-
messer gesiebt, gewágt und in ein Glasgefáss von 1 Liter geschüttét. Das Wágungs-
ergebniss wird aufgezeichnet. Unter stándigem Rühren (da dér Gipsstaub leicht eine
zusammenstekende Masse bildet) wird die Probe mit einer dreifachen Menge von friseh

hergestellter 50prozentiger Kalilaugelöstmg übergossen und unter wiederholtem Rühren
10— 15 Minuten láng gekocht. Dann wird das Gemisck in ein 3-Liter-Glasgefáss weiter
Mündmig gegossen mit Wasser verdünnt, sedhnentiert, und die Mutterlauge abgesogen.
Diese Art des Dekantierens wird solange fortgesetzt, bis die Kalilauge fást vollkommen
ausgewaschen ist.

Dann giesst mán so viel konz. HC1 über die Probe, bis a

)

die Kalilauge neutralisiert

wird und b

)

das weisse, zurückgebliebene Prázipitat und die salzsaurelöslichen anorga-
nischen Substanzen im allgemeinen aufgelöst werden. Mán lásst die Lösung bis zum
Aufhören dér Efferveszenz stehen, wáscht dann das Sediment mit Wasser wiederholt
dureh und zentrifugiert.

Zr Scheidimg dér organischen und anorganischen Stoffe werden die Zentri-
fugenküvetten mit einer ZnCl2-Lösung von 2—2,2 sp. G. dreiviertelvoll gefüllt, mit dér
Probe durchgemiseht und zentrifugiert. Daraufhin sammeln sich die organischen
Bestandteile in einer feinen Schicht an dér Oberfláche dér Lösung und können mit-
tels einer Pipette vorsichtig entfernt werden. Sie werden dann in eine kleinere Zentri-
fugenkiivette gegossen imd nockmals zentrifugiert. In diesem Falle wird die organische
Fraktion am Bódén dér Küvette haftend wiedergefunden.

2. Die Oxydierung dér organischen Stoffe kann auf verschiedenen Wegen erfol-

gen : námlich dureh Behandlung mit Salpetersáure, Azetolyse, oder irgendeine andere
Methode zr Oxydation organischer Substanzen. Im gegebenen Falle ist die stark
inkohlte organische Fraktion in einer kleiuen Zentrifugenküvette mit konz. Salpeter-
sáure übergossen worden, und nach Oxydierung in einer Dauer von zwei Stunden meh-
rere Male durchgewasehen und in glyzerinischer Gelatine aufbewahrt worden.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die einzelnen Gipsproben sich im Laufe dér
Aufschliessung verschiedenartig benehmen. Folglich soll mán die Menge dér Kalilauge,
die Dauer dér Auflösung und Oxydation nach Bedarf ándem.

Die Mikrofossilien des Gipses. Mehr als 90% dér organischen
Fraktion besteht aus Mikrosporen mit Luftsack. Sie sind durchwegs flachgedrückt
und stark inkohlt. Das Mikrosporemnaterial ist auffallend formen- und artenarm. Es
fanden sich Calamospora sp., cf. Densosporites sp., Endosporites pallidus Schemel,
Endosporites sp., IVilsonia sp., Florinites sp., Lueckisporites richteri Pót. et Klaus,
Lueckisporites virkkiae Pót. et Klaus, Pityosporites zapfei Pót. et Klaus,
Pityosporites sp. und eine noch nicht bearbeitete bisakkate Mikrospore, die 37% aller

Sporen ausmachte. Bei dieser Form wird dér Zentralkörper von dem Luftsack, mit dér
Ausnahme dér distalen Seite, allseitig umschlossen : dér grösste Durchmesser, Luft-
sack inbegriffen, misst 105 ,m, dér kleinste 57 fi. Dér grösste Durchmesser des Zentral-
körpers ist 57 fi, dér kleinste betrágt 42 -fi. Dér Zentralkörper ist annáhernd óval und
weist sekundáre Fáltelungen auf.



ADATOK A DÉLI BAKONY FÖLDTANI SZERKEZETÉHEZ
OTTUK PÉTER

Összefoglalás : A cikk a Yárosld—Csabrendek között húzódó, közel 30 km hosszú, 50 fúráson
keresztül szerkesztett szelvényt földtanilag négy részre osztja. Ezek : a városldi Öreghegy, az ajka— í

halimbai kréta üledékgyjt, a nyirádi harmadkori és végül a csabrendeki kréta medence. A szerz meg-'
állapítja a szelvénybl a medencék határát, ismerteti az alap és fedhegység képzdményeit. Röviden
elemzi a szelvény mentén a hegységszerkezeti viszonyokat. Meghatározza, hogy a húzó igénybevételre
utaló törések miatt a szelvényen az alaphegység felszínén mért megnyúlás az eredeti hossz 2,4%-a. Végül

,

a szelvényen rögzíthet kéregmozgások korát adja meg.

A Bauxitkutató Vállalat és a Középdunántúli Kszénbányászati Tröszt geológusai ,

Bárdossy Gy., Ottlik P. , Vecsernyés Gy. és Z o 1 n a y G. egy közel
'

29,5 km hosszú földtani szelvényt szerkesztettek a kisldi Öreghegytl az Ajka—Padrag— i

halimbai és nyirádi medencén keresztül Csabrendekig. A szelvény elkészítését az a sze-

rencsés körülmény tette lehetvé, hogy a kutatások elrehaladtával az egyes kutatási

területeken méhült fúrások olyan közel kerültek egymáshoz, hogy a közöttük feltétele-

zett helyzet valóságosnak fogadható el. A szelvény 50 fúrásra és az Ajka—padragi bánya
adataira támaszkodik. így a szelvényen ábrázolt földtani kép fúrási vagy bányászati J

adatokkal kellen alátámasztott. Az egymástól néhány száz méterre lev fúrásokkal

természetesen csak a vetdések jelenlétét lehet megállapítani, az elmozdulás helyének

és a vetsík helyzetének pontos adatai nélkül.

A szelvény mentén az alaphegység — a medencék aljzata — legnagyobbrészt

felstriász dolomit, amit csak az ajkai medence egy részén vált fel a liász mészk.
A triász és a júra alaphegység fölött települ képzdmények alapján a szel-

vény menti területet földtanilag négy részre oszthatjuk.
K-rl Ny-felé haladva : 1 . az Öreghegy eocén rétegekkel fedett triász röge, 2. az Ajka

—

halimbai kréta medence, 3. a harmadkori nyirádi medence és 4. a Nyires pusztától

Ny-ra kezdd kréta üledékgyjt.
Az Öreghegy szerkezetileg törésekkel határolt rög. Itt a felstriász dolomit Ny-on

(és D-en) liász mészkvel érintkezik. A lepusztult triász felszínre a hegy ÉK oldalán

kréta bauxit települ. A bauxitra és ahol ez hiányzik, közvetlenül az alaphegységre,

alsóeocén agyag, mészmárga vagy mészk következik. Az alsóeocén képzdmények
csak az idsebb térszín mélyedéseiben maradtak meg az alsóeocén utáni lepusztulás

miatt. A középseocén nummuliteszes mészk itt a felszínen található, csak az Ajka

felli oldalon fedi a pliocén kavicstakaró.

Az Öreghegytl Ny-ra elterül medencét kréta korú üledékképzdés jellemzi.

Az Öreghegytl az ajkai medencét földtanilag a triász és liász közötti vet és az eocén

rétegek alatt eróziósán kiékeld kréta üledékek alapján lehet elválasztani. A kréta

képzdmények feküjében ott a medence K-i szélén liász mészk, majd a szelvény hosz-

szában végig felstriász dolomit van. A medence K-i részén az alsókrétát az alaphegység

mélyedését kitölt tzktörmelék lencse képviseli. Ebben a medencerészben a tzk-
törmelék-lencsére az albai emeletbe tartozó requieniás mészk, majd a kszénképzdés-
hez csatlakozó turoni emeletbeli, édesvízi mészk települ. E fölött következik a meden-
cének szelvényünk által érintett szakaszán a kszenes összlet.

A medence Ny-i részén a kréta sorozat a dolomitra települ felskréta bauxittal

kezddik. A bauxiton a turoni édesvízi mészkvel azonos rétegtani helyzetben, annak

heteropikus képzdményeként, szürke márga vezet át a kszenes rétegekhez. A kszenes

összletre az öreghegyivel azonos alsó-, középs- és felseocénba tartozó mészk alárendel-
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tebben inárga települ. Az eocén képzdmények lielyenkint a felszínen vannak, néhol

azonban pliocén, pleisztocén homok és lösz takarja azokat.

Az Ajka—lialimbai medencét a szelvényen a Balaton-hegy sasbérce választja

el a harmadkori üledékekkel feltöltött nyirádi medencétl. Ebben a medencében a fels-

triász dolomitra a halimbai medencéével azonos eocén rétegsor települ. Az eocén rétege

fölött a tortónai mészk, majd a szarmata mészk, márga és agyag képzdménye
követkéznek, amelyeket csak helyenként föd pannóniai agyag és homok. Az eocél

összlet a Balaton-hegytl Xyirád felé vékonyodik. A felseocén márga a tortónai eltt

lepusztulás miatt a medence legnagyobb részében hiányzik. Nyires pusztánál a felszínen

lev dolomit a medence szegélye, ahol az egész harmadkori rétegösszlet kiékelelik.

A Nyires pusztától DXy-ra hirtelen mélybe szakadó felstriász dolomitra a kréta

apti-albai emeletébe tartozó mészk és márga, majd turoni terresztrikus képzdmények, I

végül a szenon emeletbeli grypheás márga és hippuriteszes mészk következik, az É-i

Bakonyból ismert kifejldésben.

A hegységszerkezeti viszonyoknál szembetn, hogy kizárólag töréses

formák vannak. A bányászati és fúrási adatok alapján a törések húzó igénybevételre

utalnak. Az elmozdulási síkok meredek dlések és a vetk mentén rétegkihagyás,

nem pedig ismétldés figyelhet meg.

A Balatoniéividéken regionálisan É—D irányú nyomóerk hatottak. Ezekre

merlegesen felléphettek a szelvény irányába es húzóerk. Jóllehet a szelvény nem a

Balatonfelvidéken, csak annak közelében húzódik, mivel a szerkezeti irányok azonosak,

feltételezhet az ilyen vonatkozású összefüggés.

A vetdések okozta kiterjedés mértékét a mozgási síkok hajlásának pontos

ismerete nélkül csak feltételesen lehet megadni. Aszelvényt egészen valóságosnak tekintve,

a vetdések által okozott kiterjedés, az alaphegység felszinén mérve 725 m. A szelvény

teljes hossza 29 610 m. Ha a meghosszabbodást leszámítjuk, az eredeti hossz 28 885 m.

A szerkezeti mozgással létrehozott hossz növekedés tehát 2,4%.

A törések menti függleges elmozdulás az 50 m-t csak a Balaton-hegyet határoló

töréseknél haladja meg. Ennél is nagyobb szintkülönbségek jöttek létre a szelvény

DNy-i végén, ahol a dolomit felszínén megállapított függleges elmozdulás mértéke

650 m, vízszintes távon 225 m.
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A szelvénnyel érintett törések közül a legidsebbek azok, amelyek mentén az

ajkai medencében a triász és jura összlet érintkezik.

A halimbai medencében kimutattunk eocén eltti (larámi), de a kréta összletre

kiterjed töréseket. A szelvény mentén minden területen vannak az eocén és miocén

idszak között keletkezett (szávai) vetdések. A legfiatalabb — általunk is észlelt —
mozgások hozták létre a miocén rétegeket is harántoló töréseket (rhodáni?).

A fentiek szerint a szelvény mentén rögzített törések a júra-kréta között lezajlott

újkimmériai, a kréta-eocén határon végbement larámi, majd a nagy üledékhézag miatt

biztosan meg nem állapíthatóan a pireneusi, esetleg szávai vagy óstájer orogén fázisokat

jelzik. A legfiatalabb töréseket a rhodáni mozgásokkal azonosíthatjuk.

A szelvényben az egyes képzdmények, rétegsorok részletes leírását szándékosan

mellztük, mivel nem ez volt a célunk. A szelvény szerkeszti az egyes medencék közötti

kapcsolatot, összefüggést tisztázták a szétszórt fúrási és bányászati részletadatok szem-

léltet összefoglalásával, ahhoz a mellékelt szelvény méretaránya, összevont ábrázolási

módja és igen rövid leírása is elegend.

Contributions to the knowledge of the structure of the Southern Bakony Mountains,
Transdanubia

P. OTThlK

In the paper the profile of almost 30 kilometres length traversing the area Város-
ld—Csabrendek and touching 50 boré holes is treated in four sections. These are the
Öreghegy of Városld section, the Cretaceous sedimentary basin of Ajka—Halimba,
the Nyirád Tertiary and Csabrendek Cretaceous basins. On the hand of the profile the
delimitations of the basins are determined and the formations of the basement and the
superineumbent sedimentary series briefly described. A concise analysis of the tecto-

nical relations along the profile is given. The distension along the profile due to tensi-

onal tectonic stresses amounts, as measured along the basement surface, to 2,4 per cent.

Finally the age of the tectonic movement.s as registered by the profile are discussed.

5 Földtani Közlöny



ADATOK A VÁRPALOTAI PERSPEKTÍVIKUS KUTATÁSOKRÓL
KÓKAY JÓZSEF

Összefoglalás: A kutatási és egyéb megfigyelési adatok alapján a szerz röviden összefoglalja az ed- f

digi eredményeket. Két fontos adat van rétegtani és sföldrajzi szempontból. Az egyik a gazdag faimájú
alsóhelvéti rétegsor, mely a Kárpáti-, Bécsi-medencék miocén rétegtanához értékes adat lesz. A kutatások i

másik érdekessége az alseocén jelenléte és arra a felslutéciai rétegsor transzgressziója az alsólutéciai .

sorozat hiányával.
I

1 956. év folyamán a M. All. Földtani Intézet perspektivikus kutatófúrást mélyitte-

tett a várpalotai kszénmedence területén. Célja a kszénfekv rétegsor teljes megismerése

volt, mivel a tulajdonképpeni medence területén még kutatófúrás nem harántolta a fekv
sorozatot.

Földtani, rétegtani, a vízveszélyes bányászatot érint vízföldtani kérdésekre és

nem utolsósorban feltételezett idsebb kszénelfordulás lehetségére vártunk feleletet

a V. 133 számmal megjelölt fúrástól. A lyukat a város nyugati végén tztük ki a gazdag

faunájii, ma már természetvédelmi területként körülhatárolt régebbi Szabó-féle homok-

bánya szomszédságában, mivel itt volt a legvalószínbb, hogy az addig ismeretlen

vastagságú fekürétegsort a rendelkezésre álló fúróberendezés harántolni tudja.

A fúrás röviden a következ rétegsort tárta fel

:

0,00—208,00 m-ig helvéti emeletbeli homokos és homokköves tengeri üledéksor,
208.00

—

226,20 ,, alsóhelvéti, a transzgressziót megelz szárazulati (tavi), fleg agyagos üledékek,
vékony fás barnakszén rétegecskékkel,

226,30—265,50 ,, felseócén (bartoni) discocyclinás márgasorozat, alján 0,80 m tufás bentonit paddal,
265,50—311,60 ,, középseocén (felslutéciai) márgasorozat Ahimmulites millecaput és egyéb smarad-

ványokkal, alján egynem dolomit anyagú alapkonglomerátummal,"
311,60—338,00 ,, alsóéocén molluszkás "és alveolinás homokos márgasorozat csökkentsósvízi rétegekkel

és vékonyabb barnakszén telepekkel, alján édesvízi mészk betelepülésekkel,
legalul 0,55 m bauxitos réteggel.

338.00

—

408,50 ,, felstriász (kami) dolomit felszálló karsztvízzel.

A fúrás figyelemre méltó eredményre vezetett. Az átfúrt rétegsor további rész-

letes feldolgozása a többi kutatási és felszíni adatok egybevetésével értékes adatokat

fog szolgáltatni.

A harántolt miocén üledéksor kitnen párhuzamosítható a Bánta-pusztai terü-

leten felszínre bukkanó helvéti rétegsorozattal, de parttól távolabbi kifejldésben.

Míg a Bánta-pusztai részen a rétegsor meszesebb és durvább, fleg Pecten és Ecliinida-

félékkel (Pecten subbenedictus fotensis Mezn., Chlamys zitteli Fuchs, Chlamys

scabrella Lám., Chlamys macrotis Sow., Scutella guebhardti L a m b.), addig a fúrás-

ban az összlet, fleg az alsó molluszkás sorozatban finomabb szemcséj, kevésbé meszes

megjelenés, slires márgás közbetelepülésekkel. Az alsó szint a legjobban molluszkadús,

fleg Teliina, Venus, Léda, Buccinum és Turritella-iélékkel (Macoma elliptica ottnangensis

Hoern., Solenocurtus antiquatus vindoboniensis Mezn., Cardium taurinum Mi eh.,

Pitaria islandicoides Lám., Léda fragilis pseudolaevis S a c c o, Amussiopecten pasinii

Menegh., Clavatula styriaca Auing., Dorsanum ternodosum H i 1 b., Turritella

aquitaniensis Tourn., Protonra proto Bast.). A fauna gazdagságára jellemz,

hogy egyetlen rétegbl (175,60— 180,00) 71 kitn megtartású fajt sikerült meghatározni.

Egyébként figyelemre méltó, hogy az alsóhelvéti faimában sok a burdigalai elem,

fleg Tellina-iélék (Macoma léognanensis C o s s m., Angulns bipartitus Bast., Angu-

lus planatus lamellosus D. C. et G., Gastrana fragilis persinuosa Cos sin., Cardium

benoisti Cossm.). Ezek jelenléte magyarázható azzal, hogy a felsburdigalai rétegek-
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bi ismert faunából még egyes fajok áthúzódhattak az alsóhelvétbe. Eddig ugyanis a

Kárpáti- és a Bécsi-medencékbl komoly összehasonlítási alapnak tekinthet alsóhelvéti

faimát nem ismertettek ilyen üledékkifejldésben. Természetesen a jellemz helvéti,

illetve felsmediterrán elemek tömeges megjelenése nem hagy kétséget a képzdmények
korát illetleg.

A harántolt rétegsor másik érdekessége az eocén. Itt két eredmény figyelemre

méltó
;
az egyik a dudari—balinkaihoz, részben a dorogihoz hasonló alsóeocén jelenléte.

Faimáját 1956-ban Szts E. határozta meg. A másik érdekesség, hogy a középs-
eocén alsó része, az alsólutéeiai rétegsor hiányzik és a felslutéciai sorozat alapkonglo-

merátummal települ az alsóeocénra. A dorogival rokon vonás nemcsak a kszéntelepes

csoport kifejldési formájával (édesvízi mészk alul) mutatkozik, hanem azzal is, hogy

a középseocén fels szintje újból transzgredál, Dorogon kszéntelepekkel. Várpalotán

csak alapkonglomerátunnnal és alatta üledékhézaggal.

A másik, V. 146. sz. perspektivikus fúrás 1957-ben került lemélyítésre, a kszén-
medence közepén, a Beszálló aknától DK-re kb. 1 km-re. A fúrás feladata volt, hogy a

medence közepén is tisztázza az eocén barnakszén elfordulását. Azonban nagy megle-

petést keltett, mivel 63 m-re a mvelés alatt álló középsmiocén telepösszlet alatt eocén

rétegek harántolása nélkül elérte az alsótriász képzdményeket. Az alaphegységre 63 m
vastagságban települt az ismert faunás honfok szintje, jóval szegényebb faunájú, homo-
kos, agyagos és homokköves kifejldésben Chlamys jakloweciana Kitt 1-el jellemezve.

Az idsebb helvéti tagok tehát itt hiányoznak ; ez a szint transzgressziós módon települ

az alaphegységre, az óstájer mozgások folyamányaként. Ezt az orogén szakaszt iga-

zolják még a Bánta-pusztai mélyfúrások és az újabban lemélyített kutatóaknák is, ame-
lyek kétségtelenül bizonyítják, hogy az alsóhelvéti alemelet végén kisebb regresszió és

lepusztulás volt (legalábbis a peremeken), majd a tenger újból transzgredált, a déli

területeken messzebbre is, mint a helvéti tenger. A homokbányák és a V. 146. sz. fúrás

harántolta összlet tehát a fauna és az újbóli transzgresszió alapján indokolva a legmegfe-

lelbben a grundi szint zónájába, tehát a felshelvéti alemeletbe helyezhet.

Egyébként a V. 146-os fúrás az alaphegységbe is befúrt 69 m-t, sajnos jórészt

görgs vésvel. Annyi mindenesetre megállapítható, hogy mészk, likacsos dolomit és

mészmárga padok váltakoztak Naticella costata Münst. és Gervilleia sp. kövületekkel,

amely sorozat a felskampili összlet alsó zónájában rögzíthet iszkahegyi és balaton-

iéividéki analógiák alapján. Sajnos a fúrás az alaphegységbl 1000 1/perc felszálló karszt-

vizet eredményezett, mely a déli bányamezk jövjére nagyon kedveztlen adat.

A miocén adatok és fauna feldolgozása nagyobb terjedelm, monografikus mun-
kában kerül majd közlésre, míg az eocén anyag kisebb közleményben.

5*
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Über die perspektivischen Forschungen im Kohlenrevier Várpalota, Transdanubisches
Mittelgebirge, Ungarn

J. KÓKAY

Die Ungarische Staatliche Geologische Anstalt liess 1956 im Kohlenbecken von
Várpalota eine Schürfbohrung abteufen, die folgende Schiehtreihe aufschloss

:

0,00—208,00 mhelvetische maríné Serie, Sande und Sandsteine
208.00

—

226,30 „unterhelvetische Serie, hauptsachlich tonige terrestrisch-lakustrische Bil-
dungen, dünne Lignitstreifen, die dér helvetischen Transgression vorangehen

226,30—265,50 „obereozáne (bartonische) Discocylinen-Mergelserie, mit einer 80 cm
máchtigen tuffigen Bentonitschicht als Unterlage

265,50—31 1 ,60 „mitteleozáne (oberlutetische) Mergelreihe mit Nummulites millecaput
und anderen Fossilien, über einem Basalkonglomerat aus Dolomit

31 1,60—338,00 „untereozáne Mollusken- und Alveolinen-Mergelreihe mit brackiseken Schichten
£

und dünneren Braunkohlenflözen, weiter untén mit eingelagerten Süsswasserkalk-
£

bánken und an dér Base mit einer 0,55 m máchtigen bauxitischen Schicht
,

338.00

—

408,50 „ Obertrias-fiíani-i Dolomit mit aufsteigendem Karstwasser.

Die durchteufte helvetisehe Schichtreibe kann mit den Schichten dér helvetischen
Aufschlüsse bei Bántapuszta ausgezeichnet parallelisiert werden, stellt jedoch eine küs-
tenfemere Entwicklung dar. Wáhrend bei Bántapuszta die Serie kalkiger und gröber-
kömig, hauptsachlich mit Pectiniden und Echiniden auftritt (Pecten subbenedictus

fótensis M e z n ., Chlamys zitteli F u c h s , Chlamys scabrella Lám., Chlamys mac-
rotis S o w ., Scutella guebhardti Lamb ),.erscheint sie in dér Bohrung, besonders was
die tieferen, molluskenführendenTeilebetrifft, mit feinkömigeren, weniger kalkigen Sedi-
menten, mit schlierartigen mergeligen Einschaltungen. Dér unterste Horizont ist an
Mollusken am reichsten, er führt hauptsachlich Tellinen-, Venus-, Léda-, Buccinum-
und Turritellenarten

(
Macoma elliptica ottnangensis Hoern., Solenocurtus antiquatus

vindobonensis Mezn„ Cardium taurinum Mich., Pitaria islandicoides Lám., Léda
fragilis psendolaevis Sacco, Amussiopecten pasinii Menegh., Clavatula styriaca
A u i n g ., Dorsanum ternodosum H i 1 b ., Turritella aquitaniensis T o u r n ., Protonra
proto B ast ., usw.). Dér Reichtum dér Fauna ist am besten dadureh gekennzeiclmet,
dass eine einzige Schicht (175,60— 180,00 m) 71 Arten ausgezeichneter Erhaltung abgab.

Es sei hier vergleichungshalber eine andere perspektivische Schürfbohrung auf-

geführt, die 63 m unter dér unter Abbau befindlichen mittelmiozánen Braunkohlen-
lagerstátte, ohne die eozánen Ablagervmgen vorzufinden, mnnittelbar das untertrias-

sische Liegende erreichte. Über dér Trias liegt hier in 63 m Máchtigkeit dér wohlbekann-
te faunenführende Sand, in einer ausgesprochen faunenármeren, sandig-tonigen Ént- J

wicklung, gekennzeichnet dnrch Chlamys jaklowecziana Kitti. Wie mán bemerkt,
fehlen hier die álteren helvetischen Bildungen : die soeben beschriebene Zone liegt hier
transgressiv über dem Grundgebirge, als Ergebnis dér altsteirischen Orogenphase. j

Die Auswirkungen dieser Phase sind auch durch die Bohrungen bei Bántapuszta vmd
durch die unlángst abgeteuften Schürfscháchte nachgewiesen worden, da mit Bestimmt- 5

heit festzustellen war, dass zu Ende dér unterhelvetischen Stufe eine kleinere Regres-
|

sions- und Erosionsperiode stattfand — wenigstens in dér Küstennáhe — , worauf eine
emeuerte Transgression folgte, die im Süden über die Grenzen des helvetischen Meeres
hinaus vordrang. Die durch die beschriebene Bohrung vmd dnrch die Sandgruben auf-

geschlossene Serie soll daher, anhand dér Fauna vmd dér neubeginnenden Transgression,
am besten mit dér Grunder Zone, d. h. mit dér Unterstufe des Oberhelvets verglichen
werden.

Weitere interessante Ergebnisse sind von dér eingehenden Untersuchung dér
Bohrproben und von ihrer Vergleichvmg mit anderweitigen geologischen Befunden zu
erwarten.

Was nun die eozáne Schiehtreihe dér erstgenannten Bohrung betrifft, ist es

bemerkenswert, dass dér untere Teil des Mitteleozáns, die unterlutetische Schiehtreihe
hier fehlt, vmd dass die oberlutetische Schiehtreihe mit einem Basalkonglomerat über
Untereozán liegt.

Es wird geplant, die Geologie und Fauna dér Miozánschichten in einer umfang-
reicheren Monographie, die Angaben über das Eozán dagegen in einer kleineren Mit-
teilung zu publizieren.



A BÜKK-FENNSÍK PLEISZTOCÉN „VÁLYOG" KÉPZDMÉNYEI
JÁMBOR ÁRON

Összefoglalás: A cikk a Bükk-fennsík pleisztocén rétegeirl közöl kzettani adatokat. Ezek a
gazdag faunájú barlangi anyagokkal való összevetés útján azok pontosabb korát is megállapítja. A triász
mészkre települ vörös elváltozott löszt a rissi—würmibe, illetve a wiirmi alsó részébe, a felette települ
sárga, mészmentes löszt („hegyvidéki lösz”) a würmi szakaszba utalja.

Medenceterületeink negyedkori képzdményeinek gondos tanulmányozása elle-

nére, hegyvidékeinken — Kerekes J. kezdeményezéseitl eltekintve — ilyen irányú

vizsgálatok alig voltak. A hegyvidéken térképez geológusok figyelmüket elssorban az

idsebb képzdményekre fordítják, és a térképezés méretarányához viszonyítva kis terü-

leteket fed, negyedkori képzdményeket csak a szükségnek megfelelen jelölik (völgy-

kitöltés, mésztufa, lejttörmelék, lösz, bamaföld). Tehetik ezt annál is inkább, mert a

képzdmények negyedkori felaprózódásából keletkez törmelék, többé-kevésbé biztosan

jelzi az alapkzetet. Hegységeink közül a Bükk-hegység van legkevésbé lefedve negyed-

kori képzdményekkel. Ezek közül a pleisztocén kori sárga, barna és vörös „vályog”

a legelterjedtebb, bár a völgyeken kívül ezek is csak a fennsíkok mélyedéseiben jelennek

meg. Rétegtani sorrendjük azokban a fejldés kezdeti szakaszában lev töbrökben

figyelhet meg legjobban, amelyek a nagy töbörsorok középvonalát 2—300 m távolság-

ban kisérik elszórtan. Átmérjük csak 10—40 m, alakjuk lapos tálhoz hasonló. A töbör-

sorok dolinái egy nagyságrenddel nagyobbak és süveg alakúak. A leglényegesebb különb-

ség kitölt anyagukban van. A soros töbrökben csak vörösagyagos mészktörmeléket
találunk, az eredeti kitölt anyag maradékaként. A lápasorokon kívüli töbrök ellenben

a pleisztocén képzdmények egész sorát óvták meg a jelenkori általános lepusztulástól.

1957 szén három ilyen töbör kitöltését tártuk fel, az Istállosk és Nagy István erse
között, a Hutabérc D-i oldalán. Ezekben a következ — egymással jól párhuzamosít-

ható — rétegsorokat kaptuk (1. ábra).

A sárga mészmentes lösz szemcseösszetételi görbéje (2. ábra, 1. görbe) szinte

tökéletesen egyezik a száraztérszíni löszével [9, 7]. Szövete viszont réteges : „bánya-

nedves” állapotban 7— 10 mm vastag rétegekben válik el
; a sima elválási felületeket

muszkovitpikkelyek borítják, ez általában vízi ülepedésre utal. A jelentkez ellentét

feloldására két, a löszképzdéssel együtt ható tényez befolyását lehet feltételezni

:

1. a síkvidéki medencékhez viszonyítva lassúbb üledékképzdést, 2. a gyakoribb esket.

A 850 m tszf. magasság mindkét feltételezést indokolja. Ez a két tényez hozhatta létre

a száraztérszínen lerakott anyag mésztelenedését és réteges szövetét. A rétegzettséget

esetleg fagyhatásra is vissza lehet vezetni. Ilyen jelenségeket Weidenbach [3]

és Kriván [9] említ.

A „hegyvidéki lösz”-nek nevezhet sárga mészmentes lösz alatt ugyanolyan

szemcseösszetétel (2. ábra, 1 a görbe), de kissé vöröses árnyalatú réteg következik,

hasonló szövettel
; ez fokozatosan vörös, agyagos löszbe megy át, amely lefelé vöröses-

barna színvé válik és mészktörmeléket is tartalmaz. Lejjebb világosvörös, dihexaéderes

kvarcban gazdag agyagréteg alatt a fennsík középstriász mészkövét kapjuk (1. ábra).

A 2. és 3. rétegek porhullásos eredete a szemcseösszetételi görbékbl (2. ábra, 2. és 3. görbe)

ugyancsak nyilvánvaló. A 4. réteg, szemcseeloszlása és ásványtani összetétele szerint,

a Bükk-fennsíkot egykor lefed miocén riolittufit áthalmozott anyaga.
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1. ábra. T = Talajréteg, 1. Sárga, mészmentes lösz, la. Vörösessárga, mészmentes, kissé agyagos lösz,

2. Vörös, mészmentes, agyagos lösz (elváltozott), 3. Vörösesbarna, agyagos lösz mészktörmelék-
kel, 4. Vörös agyag dihexaéderes kvarccal, 5. Középstriász fehér mészk. — Fig. 1. T : Couche de sol.

1. Toess jaune, dépourvu de calcaire, la. Loess jaune rougeátre, dépourvu de calcaire, quelque peu
argileux, 2. Loess argileux rouge, dépourvu de calcaire (altéré). 3. Loess argileux brun rougeátre avec
des débris de calcaire. 4. Argile rouge avec du quartz dihexaédrique. 5. Calcaire blanc triasique moyen

%

2. ábra. A Bükk-fennsík fiatal fedképzdményeinek szemcseeloszlása (A számozás megegyezik az 1

.

ábráéval.) — Fig. 2. Distribution granulométrique des couches de couverture jeunes du plateau du
Bükk. (Mérne numérotage que fig. 1)
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Az eredet megállapításával, durván a harántolt kzetek kora is megállapítható.

A hullópor eredet kzetek kora pleisztocén ;
az alattuk és a ,,fennsík”-mészk felett

települ tufakvarcos vörös agyag kora pedig elvileg a miocéntl a pleisztocénig

terjed. A szelvény kzetei korának pontosabb megállapítására a pollenanalízis nem veze-

tett eredményre. Nagy L-né vizsgálatai szerint ui. a minták csak néhány, kort nem
határozó gombaspórát tartalmaztak. Eredménnyel kecsegtet azonban a közvetett kor-

meghatározás. Kadic O. [3, 4] és munkatársai, újabban Vértes L. [14] ui. a
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3. ábra. 1. Karsztos hasadékot kitölt vörös agyag. 2. A Gerenna-vári barlangüreg vörösbama agyag-
kitöltése, 3. Szürke talaj, sárga „hegyvidéki lösz” fedjébl. — Fig. 3. 1 . Argile rouge remplissant une
crevasse carstique. 2. Remplissage d’argile rouge brunátre de la cavité de la grotte de Gerennavár. 3. Sol

gris, provenant du tóit d’une formation de „loess de montagne” jaune.

Bükk-hegység barlangjainak rétegsorát pleisztocén gerinces maradványok alapján

kronologizálták. Bár korábban a beágyazó kzet minsége háttérbe szorult az ember
és állati leletek mögött, pontos leírásaik segítségével, továbbá a Gerenna-vári üregbl
vett „barlangi agyag” (helyesebben lösz) minta szemcseösszetételi vizsgálata útján,

lehetségessé vált a felszíni és barlangi képzdményeknek már Kerekes J. által

sürgetett kzettani párhuzamosítása (3. ábra).

Megjegyezzük, hogy vizsgálataink a Gerenna-vári üreg „barlangi agyagijának

hullóporos eredetét bizonyítják. Ennek alapján a vörös és vörösbama elváltozott lösz a

a rissi-würmibe, illetve a würmi alsó részébe (1. a Subalyuk, Mészvölgyi kis fülke, Amócki
barlang, Vaskapu, Istállóski barlang faunáját), a sárga mészmentes lösz („hegyvidéki

lösz”) pedig a würmi szakaszba tartozik (1. a Bervavölgyi sziklaüreg és a Lökvölgyi

barlang faunáját).

Ily magas térszmen fekv pleisztocén rétegeknél fontos azok anyagának eredete.

Mintáink 0,1 mm-nél nagyobb frakciójának ásványai (saját alakú kvarc, ilmenit, cirkon,

turmalin, amfiból), az epigén limonit kivételével, megegyeznek a Bükk-fennsík több

pontjáról ismeretes miocén riolittufit és homok ásványaival. A pleisztocén rétegeknek

ez a frakciója tehát feltétlenül helyi eredet. Azonban a többi frakció sem „terra rosszás”
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eredet, szemben az eddigi irodalmi megállapitásokkal [2,1 1]. Ezek a kzetek szövetük és

szemcsenagysági megoszlásuk tanúsága szerint, nem az idsebb mészknek oldási mara-

dékai, hanem pleisztocén anemoklasztikus üledékek.

A karsztos hasadékokat kitölt vörös agyag mellékmaximumos szemcseössze-

tétel görbéi alapján átmosott és lebontott miocén illetve pleisztocén anyagnak minsül-
nek (3. ábra). A pleisztocén rétegek feletti talaj ezektl abban különbözik, hogy benne

a porfrakció rovására az ,,iszap”-frakció mintegy 20%-kal megnövekedett.
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Les formations de „limon” pleistocéne du plateau de la montagne Bükk

A. JÁMBOR

Nonobstant l’étude approfondie des formations quatemaires de nos terrains de
bassin, dans nos montagnes — á part des initiations dej. Kerekes -— on n’a
fait guére des investigations dans ce bút. Les géologues, en levant la carte géologique
dans les pays montagneux, s’orientent surtout vers les formations plus anciennes et ne
marquent les formations quatemaires, ne recourrant que de petites surfaces en com-
paraison avec l’échelle du lévé, que si la nécessité s’en présente (remplissage de vallée,

tufs calcaires, éboulis des pentes, loess, térré brune). Ils peuvent le fairé autant plus
que les débris provenants de la fragmentation quatemaire des formations indiquent,
avec plus ou moins de certitude, la roche de base. Parmi nos montagnes c’est la montagne
Bükk qui est la moins recouverte de formations quatemaires. Entre elles c’est le „limon”
pleistocéne jaune, bmn et rouge qui est le plus répandu

;
quoique en dehors des vallées

ces limons ne se retrouvent que dans les cavités des plateaux. Leur succession stratigra-

phique peut étre observé le mieux dans les dolines présentant un stade initial du déve-
loppement, qui accompagnent sporadiquement, á une distance de 2 á 300 m, la ligne

médiane des grandes séries de dolines. Leur diamétre n’est que 10 á 40 m, leur forme
ressemble á íme cuvette plate. Les dolines en série sont plus grandes d’une classe de
grandeur et ont la forme d’un cne. La différence la plus importante réside dans leur

matiére de remplissage. Dans les dolines en série l’on ne trouve que des débris de cal-

caire et de l’argile rouge, comme résidu de la matiére de remplissage originale. Pár contre
les dolines en dehors des séries ont mis á l’abris de la dénudation générale de nos temps
toute íme série de formations pleistocénes. En automne 1 957 nous avons mis au jour le

remplissage de trois de ces dolines entre les endroits dits „Istállósk” et „Nagy István
erse”, sur le flanc sud de ,Hutabérc''. Dans ces dolines nous avons observé les séries

de couches suivantes, aisément parallélisables.



FRÓKAGYLÓNYOMOS KOVÁSODOTT FA A SZOVJETUNIÓBÓL

Dr. VADÁSZ ELEMÉR akadémikus

Az Egyetemi Földtani Intézet elpusztult oktatási gyjtemény anyagának pót-

lására, a Szovjetunió Akadémiája részérl küldött értékes és változatos gyjtemény-
anyagban érdekes, fúrókagylóktól megfúrt kovásodott fatörzs darabot kaptunk. A gyjte-
mény katalógusában 518 sorszámon, Cedroxylon sp. névvel jelölt darab (1. ábra) az Alsó-

Volga-vidék kamisini rétegösszletébl származik. A különösen szép darab fúrási nyomai
fokozottan fölkeltették figyelmünket, mert a Salgótarján vidéki bamakszénösszlet

fedjébl B a r t k ó L. hasonló fúrási nyomos, kovásodott fatörzset talált, s az I. telep

fedjében régóta ismerünk jellegzetes „teredós” nyomokat. A kovásodás és a fúrási

nyomok bonyolult, sok tekintetben ellenmondásokkal teli kérdéséhez évek óta gyjtjük
a megoldásra vezet adatokat. Ezért figyeltünk föl a Volga-vidéki darab különleges

voltára is, aminek xilotomiai vizsgálatára Greguss P. készséggel vállal-

kozott. -
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A Volga-vidék kamisini rétegösszletére vonatkozólag M e r k 1 i n R. A. moszkvai

professzortól kaptunk közelebbi földtani adatokat. Az általa rendelkezésünkre bocsátott

régebbi lelhely leírások szerint az alsóeocén fels részének megfelel kamisini összlet

szárazulati (kontinentális) kifejldés homok, kvarchomokk rétegekbl áll, kovásodott

agyagzárványokkal, nagyméret kovásodott fadarabokkal, amelyekben gyakoriak a

fúrókagyló (Teredo) nyomok is. Az irodalmi adatok a homokkösszlet durva kvarcit és

kovás homokk rétegeibl növényi maradványok közül Dryophyllum levéllenyomatokat

Dewalquea, Quercns iteenstrupi, Fraxinus ornoides és Dichotoma. problematica alakokat

említik. Ezek közül a fi'irókagylók járataival megfúrt kovásodott famaradványok a

kamisini emelet alsó tagozatában találhatók, míg a többi növényi részek a fels tagozatot

jellemzik.

Greguss P. vizsgálatai szerint a gyjteményünkbe került darab nem Cedro-

xylon, hanem a Sequoia-félék közé tartozó, az eddig ismertektl eltér új alak, amit

Sequoioxylon volgense G r e g. néven írt le. Erre vonatkozó részletes leírását a Szovjet-

unió akadémiai folyóiratának küldtük el közlésre.

Tisztázásra vár ebben a kovásodott fákat tartalmazó kontinentális üledékben,

a fúrókagylónyomok jelenléte, illetve keletkezésének kérdése. Ezek a legnagyobb való-

színséggel Teredo fúrási nyomok, kétségtelenül tengerparti keletkezést jeleznek.

Popov, Ju. N.: Harmadkorú fúrókagylók (Teredidae) ekológiájához cím,
a Dokladi 100. kötetében, 1955-ben megjelent tanulmányában a kujbisevi vasút-

vonal melletti hasonló korú (szaratovi) homokk rétegekbl elkerült, ugyanilyen

kovásodott, fúrókagylóktól átfúrt maradványokat Teredo-féléknek minsítette. Részle-

tesen foglalkozik a Teredo-félék életmódbeli viszonyaival, a fába történ fúrási mód-
jával és irányával, a faszövethez való viszonyával. A kovásodásról azonban nem tesz

említést. A Pavlov A. P. elnevezése (1896) szerinti „szaratovi” összlet, mai nevezék-

tani használata szerint kamisini emelet (Pavlov, 1 896) a felspaleocén és alsóeocén

határát, a nálunk használatos értelmezés szerinti alsóeocén fels részét jelenti. Ezekbl
a rétegekbl Pavlov és Archangelszkij A. D. is az Alsó-Volga-vidékén,

Volszka mellett nagyon sok Teredo-fúrásos kovásodott fatörzs maradványt említettek.

Milanovszkij E. V.: A Középs- és Alsó-Volga-vidék c. 1940-ben megjelelent

munkájában, világosszürke és fehér kvarchomok és laza homokk, vékony barna agyag-

rétegekkel és homokkrögökkel vegyes összletébe belekerült kovásodott, kalcedono-

sodott fadarabkákat (Podocarpoxylon — Cupressinoxylon Merckl) említ, a homokk-
táblákon Vodjanon falu közelében, nagy, sugaras bordázatú Pecten lenyomatokkal. Ebbl
arra is lehetne következtetni, hogy a faunamaradványok kovásodott állapotban kerül-

tek a nyilvánvalóan partszegélyi, litorális üledékbe.

A Teredo-félék általában nem nagy keménység anyagba, leginkább többé-kevésbé

korhadó uszadékfába fúrják járataikat. Adott esetben ez arra utal, hogy a kovásodás

azt követleg, a lerakodott üledékben, diagenezis, illetve epigenetikus folyamat nyomán
történt. Ezt sejteti a rendelkezésre álló irodalmi adatok szerint, a homokk rétegek

részleges kovásodása (kvarcit), különösen pedig az azokban található kovásodott agyag-

zárványok jelenléte. Errl közelebbit, részletes helyszíni üledékföldtani vizsgálat nélkül

nem mondhatunk. Megemlíthetjük azonban, hogy hazai kovásodási vizsgálataink sze-

rint vannak olyan lehetségek is, hogy a megelz szárazföldi környezetbl, másodlago-

san tengeri partszegélyre került fatörzs, már kovásodott állapotban került a partszegélyi

fúrókagylók mködésének hatása alá. A kovásodás módja, folyamata, részleteiben

mindkét esetben még nyitott kérdésként áll elttünk.
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Elhalálozás

1959. január 22-én, 29 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt K o n d a
Józsefné sz. Tóth Ibolya tagtársunk. Geológusi oklevelét az Eötvös L. Tudomány-
egyetemen szerezte

;
szakdolgozatának címe : ,;Eplénypusztai mangánérckutató fúrások

anyagvizsgálata Fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt tagtársunkat 1959.

január 28-án, a cinkotai temetben helyezték örök nyugalomra.

1 958. november 3-án 80 éves korában meghalt Josef Kratochvil akadé-
mikus, a prágai Károly Egyetem kzettani intézetének volt professzora. Az elhunyt
tudósnak a csehszlovák kzettan és ásványtan mvelése terén kimagasló érdemei vannak,
ezenkívül hosszú egyetemi tanári mködése alatt generációkat nevelt a földtani tudomá-
nyok számára.

Tudományos minsítések

A Magyar Tudományos Akadémia Minsít Bizottsága 1959 januári ülésén
dr. M e i s e 1 János egyetemi docens, valamint dr. N o s z k y Jen fgeológus részére
eddigi tudományos és szervezési munkájának alapján a földtani és ásványtani tudomá-
nyok kandidátusa fokozatot adományozta.

1959. március 5-én tartotta a Magyar Földtani Társulat pécsi csoportja alakuló
ülését. A résztvev közel száz geológust és geológus-technikust a Társulat nevében
F ü 1 ö p József, a Földtani Intézet igazgatója üdvözölte. A megjelentek hat tagú elnök-
séget választottak, ahová Papp Jánost elnöknek. Fejér Leontint titkárnak,
továbbá Gyovai Lászlót, Hegybíró Bélát, Szabó Pál Zoltánt és V i r á g h
Károlyi; delegálták. Az újonnan alakult csoport elnöksége nevében Papp János
köszönte meg a kitüntet megbízást, s rámutatott többek között a kutatások, a szakmai
továbbképzés, valamint a tapasztalatok átadásának fontosságára — mint a fejld
mecseki kutatásoknál érvényesítend elsrend szempontokra.

A MTESZ pécsi intézbizottsága üdvözletét a Magyar Földtani Társulat els
vidéki csoportjához Költ a János tolmácsolta.

Az ünnepélyes alakuló ülést F ü 1 ö p József ,,A Mecsek hegység mezozóos kép-
zdményei vizsgálatának legújabb eredményei” cím értékes eladása zárta be.

A Magyar Tudományos Akadémia 1959. október 5—10. között nemzetközi Geokémiai
Konferenciát rendez

A konferencia f tárgyéi :

1. A magmatitok korszer rendszerének kérdései. A magma víztartalma. Transz-
vaporizációs és metamagmás jelenségek (helyszíni bemutatásokkal).

2. A geoenergetika jelenlegi állása. Geoenergetikai kérdések megoldása termo-
dinamikailag és az ionpotenciálból kiinduló számításmód alapján.

3. Speciális geokémiai módszertani kérdések : az abszolút kor és izotóp meghatá-
rozások színképanalitikai módszerei ; az új MTG (mikrotermogravimetriás) -módszer ;

redoxmérések stb.

*

A konferencia folyamán bemutatásra kerülnek a magyarországi harmadkori
vulkáni hegységek képzdésére vonatkozó új eredmények helyszíni bejárásokkal, tekin-



188 Földtani Közlöny, LXXXIX, kötet, 2. füzet

tettel a kapcsolatos érc és egyéb hasznosítható nyersanyagokra. A konferencia elsegíteni
kívánja a kárpáti vulkánkoszorú egységes feldolgozásának megalapozását és az így
kapott alapelvek kiterjesztését általában az orogén vulkáni területekre és a plutonitokra

.Program

1959. október 5. Külföldi vendégek érkezése, ismerkedés.

,, ,, 6. de. megnyitó, hazai és külföldi szakeladások,
du. szakeladások folytatása.

,, ,, 7—8. Autóbuszkirándulás a Mátra és Tokaj-hegység harmadkori vulkáni
területeire.

„ ,, 9. Fakultatív autóbuszkirándulás 1. a Börzsöny hegység harmad-
kori vulkáni területeire; 2. a magyarországi bauxitvidékre

;
3. Buda-

pest nevezetességeinek és egyes tudományos intézeteinek meg-
tekintésére.

,, ,, 10. de. és du. az eladások és viták, bejárások eredményeinek kiértékel
ismertetése. Záróülés.

A Kárpát-Balkáni Földtani Egyesülés Magyar Nemzeti Bizottságának megalakulása

Az újjáalakult Kárpát-Balkáni Földtani Egyesülés alapszabályainak megfelelen
a Magyar Tudományos Akadémia Földtani és Geokémiai Fbizottságainak jóváhagyá-
sával megalakult az Egyesülés Magyar Nemzeti Bizottsága, mely a jövben földtani
kutatómunkánknak az Egyesülés IV. kongresszusán hozott célkitzések megvalósításába
való bekapcsolását kívánja munkálni.

A Nemzeti Bizottság elnökségét „titkár-levelez” minségben az Egyesülés
Tanácsa Vadász Elemér akadémikusra ruházta.

Ugyancsak az Egyesülés Tanácsa hozott határozatot arra vonatkozólag, hogy a
„Magmatizmus és kzettan” bizottság munkájának összefogását Magyarország vállalja

és kérte fel ennek elnökéül Szádeczky-Kardoss Elemér akadémikust.
Az Akadémiai Fbizottságok kijelölése alapján a következk vesznek részt a

Nemzeti Bizottság munkájában :

hegységszerkezeti bizottság tagja
rétegtani, sföldrajzi és slénytani bizottság tagja
ásványtani és geokémiai bizottság tagja
vízföldtani bizottság tagja
földtani térképezési bizottság tagja
a Nemzeti Bizottság titkára

Földtani rendezvények külföldön

A Geologische Vereinigung (Bonn) ez évi vándorgylését márc.
13—16. közt tartotta Mainz-ban, „Zeit, Zeitrechnung und Zeitbestimmung in dér Geo-
logie” tárgykörrel. Az általános kérdéseken kívül a bejelentett eladások az idmeg-
határozás biosztratigrafiai (8 eladás), litosztratigrafiai (4 eladás), illetve abszolút
kronológiai (13 eladás) területen mozogtak.

A Geologische Gesellschaft in dér Deutschen Derno-
kratischen Republik (Berlin) idei vándorgylése „Zechstein, Trias und Plei-

stozán einschliesslich Vorgeschichte des Thüringer Waldes” tárgykörrel ápr. 23—26.
közt kerül megrendezésre. Gazdag tárgysorozata fleg helyi kérdéseket ölel fel.

Ugyancsak a Geologische Vereinigung máj. 17— 23-án Dél-Tirolba
pünkösdi kirándulást hirdet, az ottani permi vulkánosság tanulmányozására. A kirán-

dulás vezeti német és olasz specialisták.
A Nemzetközi Földtani Kongresszus Rétegtani Bizottsága fennhatósága alatt

mköd Comité du Néogéne méditerranéen jún. 10. és 18. közt
tartja értekezletét Bécsben, melyhez négynapos kirándulás csatlakozik a Stájer medence

Szentes Ferenc
F ü 1 ö p József
P a n t ó Gábor
F e r e n c z Károly
B a 1 o g h Kálmán
P a n t ó Gábor
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harmadkod képzdményeinek tanulmányozására. A megbeszélések célja az 1960-ban
a skandináv államokban megrendezésre kerül Kongresszus számára az újharmadkor
szintézisének tagolására teend javaslat elkészítése.

Ez év augusztusában kerül sor a IV. Pánafrikai srégészeti Kong-
resszus megrendezésére Léopoldville-ben, Belga-Kongóban. A Kongresszus három
tagozatban tartja üléseit, ezek közt az els a negyedkori rétegtani és rétegpárhuzamosítási
kérdésekkel foglalkozó földtani szekció.

Külön — részletes ismertetésben — emlékezünk meg az 1960 szén megrendezésre
kerül XXI. Nemzetközi Földtani Kongresszus elkészületeirl.

A Varsóban— Krakkóban 1961-ben sorrakerül VI. Nemzetközi INQUA-
Kongresszus elkészít bizottsága már ez év elején szétküldte els jelentkezési

felszólítását.

F ül ö p J. : A Gerecse-hegység krétaidszaki képzdményei, Geologica Hungarica,
Series Geologica, Tomus II. Bp. 1958.

F ü 1 ö p J. kandidátusi disszertációját a földtani vizsgálat korszersége jellemzi.

Korszer vonás az aránylag kis idbeli és térbeli kiterjedés rétegsor beható tanulmá-
nyozása ; a rétegrl rétegre gyjtött mintaanyag szemcseösszetéteü, ásványtani és vegyi
vizsgálata a legkorszerbb eszközökkel (Röntgen, DTA) ; az slénytani vizsgálatokban
mindenütt megmutatkozó törekvés a mennyiségi értékelésre. Korszer vonás végül
a munka számos munkatársat és segédtudományi szakértt átfogó kollektív jellege.

A dolgozat rétegtani része alaposságával, mindenre kiterjed részletességével,

a biosztratigráfiai és üledékföldtani eredmények szerencsés összefogásával és rögzítésé-

vel új, rokonszenves szín földtani irodalmunkban. A szerkezeti rész leíró jelleg, de rész-

letes szerkezetelemzést a szerz csak az egész gerecsei rétegsor beható ismerete alapján
1 végezhetettjeolna.

Az „sföldrajz és fejldéstörténet” c. rész bizonyos hiányérzetet kelt az olvasóban.
Kijelent módban, a felmerült vagy felmerül sföldrajzi problémák kimerít kritikai

tárgyalása nélkül közöl olyan eddig másként ismert, fontos dolgokat, mint a bakonyi
i és gerecsei típusú krétakífejldések különállása, valamint a gerecsehegységi és dél-

kárpáti kifejldések összefüggése. Nem azt állítom, hogy a szerznek ebben nincs igaza,

de ezek a súlyos kérdések részletesebb expozíciót érdemeltek volna. Erre a szerz késbbi
vizsgálataiban nyilvánvalóan vissza fog térni.

Az 53 magyar nyelv oldalból, német fordításból és orosz rezümébl álló, jó
stílusú, olvasmányos munkát 52 — közte 12 egészoldalas — szép kiállítású ábra díszíti.

. A dolgozat kiállítása egyébként is minden dicséretet megérdemel, csak a sok helyesírási

és sajtóhiba némileg zavaró.
Fülöp J. megjelent monográfiája után várakozással nézünk a magyarországi

krétaképzdmények többi területeinek kifejldésével foglalkozó munkái elé.

B a 1 k a y

Szénás Gy. : Geofizikai teleptan, Akadémiai Kiadó, Budapest 1958.

Szénás Geofizikai Teleptanának az „Exploration Geophysics” és hasonló
cím kézikönyvekkel szemben nagy elnye, hogy azok egyoldalúan fizikai beállított-

ságával szemben a geofizikai nyersanyagkutatást érett földtani szemlélet alapján tár-
gyalja.

A könyv három részbl áll : az els kettben a geofizikai teleptan megértéséhez
szükséges földtani és geofizikai alapismereteket adja, a harmadik a voltaképpeni telep-
tani rész, mely az egyes ásványi nyersanyagok geofizikai kutatásának lehetséges és célra-

vezet módozatait taglalja.

Az els két rész célja a geofizika és földtan határos területein mköd geológus,
geofizikus és fizikus végzettség kutatók közös nyelvezetének megteremtése. Ezért
az els rész a földtani alapismereteket fizikusok-geofizikusok, a második rész a geo-
fizikai alapfogalmakat geológusok számára érthet módon foglalja össze. Mindkét rész-

ben a nyersanyagkutatásra közvetlenül irányuló ismereteken van a hangsúly, ezért a
történeti földtan vagy az izosztázia említése csak érintleges, viszont részletes tárgyalásra
kerül az ásványi nyersanyagtelepek rendszerezése, vagy a geofizikai telepkutató mód-
szerek magyarországi alkalmazása.
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Az önálló érték harmadik, voltaképpeni geofizikai teleptani rész a kolaj, kszén,
bauxit, ércek és sugárzó anyagok kutatására tér ki. Az egyes fejezetek közös vezérfonala
annak megmutatása, hogy hogyan kell egyes konkrét esetekben a telepkutatás földtani
feltételeit a geofizika nyelvén megfogalmazni és hogyan kell a kapott geofizikai jelleg-

számokat földtanilag értékelni.

A szerz szavai szerint a földtani és geofizikai alapismeretekkel foglalkozó részek
elssorban Egyed L., Sztrókay K. és Vadász E. szemléletét tükrözik.
Az említettek könyveibl és jegyzeteibl sok tárgyi anyagot is átvesz. Felmerül a kérdés :

miért kellett mégis ezeket az anyagrészeket külön mben kiadni? Azért, mert elször is

a kiterjedt geofizikai és földtani teleptani irodalomból a szerz összegyjtötte a kutató
geofizikus mindennapi kenyerét adó elveket, adatokat és képleteket. így a könyv a
gyakorlati geofizikai nyersanyagkutató munka alapvet kézikönyve lehet. Másodszor,
közérthet stüusban, könnyen megemészthetvé tett a földtanilag nem képzett kutató
számára olyan dolgokat, melyek a vonatkozó földtani irodalomban nehéz fogalmazásban
vannak csak meg. Harmadszor, az els két rész is tartalmaz számos olyan gondolat-
menetet és adatot — így a szeizmikus hullámterjedés elméletének körébl — melyek
eddig magyar nyelven nem jelentek meg.

A könyv legrokonszenvesebb vonása érthet, minden nagyképségtl mentes
stílusa. Hiányossága, hogy sokszor vet be meg nem magyarázott fogalmakat (,,cap

rock’', III. táblázat), fogalmazása néhol pongyola („egy megolvadt kzetanyag, az ún.
koksz”, 219. oldal) és bizony van benne egynéhány tárgyi tévedés (a kolaj nem fosz-

foreszkál!). A tárgyalás sorrendje sem mindenütt logikus és az egyes részek kidolgozása
sem egyenletes. Kívánatos, hogy a szerz a várható második kiadás alkalmával ezeket
a hiányosságokat javítsa ki.

Egészében véve Szénás Gy. könyve, említett hiányosságai mellett is, hézag-
pótló munka és hasznossága talán a jöv geofizikai kutatásainak nagyobb eredményes-
ségén keresztül is meg fog mutatkozni.

B a 1 k a y

Nagy L. : A Román Népköztársaság földtana. I— II. kötet, Kolozsvár, 1958. (Egye-
temi jegyzet)

A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem eddig elssorban tanárokat képezett
a magyar tannyelv középiskolák igényeinek kielégítésére. Új feladatként, alig két éve
megindult a geológusképzés is. Az innen kikerül szakemberek elssorban a Magyar
Autonóm Teridet bányáinak geológusi szolgálatát fogják ellátni.

Az elttünk fekv munka két vaskos kötete a Bolyai Egyetem geológus hallgatói

számára készült jegyzet. .Szerzje az egyetem Földtani Intézetének eladó tanára. 1574
oldalon tárgyalja Románia földtanát, kimerítve aimak minden vonatkozását.

A munka érdembeni ismertetésére — már csak annak tekintélyes terjedehne és

a felölelt terület földtani sokrétsége miatt is — e helyen nincs mód. Álljon itt helyette

a munka felépítésének vázlata, amelybl kiderül, mit foglal magában.
Az els három bevezet fejezet a tárgy elhatárolását, az ország földtani megismeré-

sének történetét és földtani helyzetét tárgyalja. A negyedik fejezet Románia hegység-
szerkezettani fejldéstörténetét ismerteti. A munka második részének címe : „A Román
Népköztársaság földjének felépítésében résztvev nagy földtani egységek”. Az egyes
hegységek (a Kárpátok különböz részei, Nyugati Középhegység), az Ókirályság és Erdély
földtani egységei és medencéi (Moldva, Dobrudzsa, Géta medence, Erdélyi medence.
Kárpátközi medencék, Pannóniái medence) és a vulkanizmus (Keleti-Kárpátok) adják
az egyes fejezetek címét és tárgyát. A tárgyalás a rétegtani felépítéssel indul, majd a
szerkezeti viszonyok ismertetése után a hasznosítható ásványi anyagokat és az ásvány-
vizeket (ásványos források, sóstavak) veszi sorra. Magyar— román földrajzi névjegyzék
és irodalmi felsorolás zárja mindkét kötetet.

Kétségkívül elismerés illeti a szerzt ennek a hatalmas anyagot felölel tárgynak
magyar nyelv összefoglalásáért. Eiinek hasznát nemcsak a Bolyai Egyetem hallgatói

élvezik, hanem részesül benne Magyarország geológus társadalma is. Ezért hívjuk fel

a figyelmet néhány didaktikailag kifogásolható részletre.

A bevezet földtani megismeréstörténet korszer szervezési egységeket és földtani

tárgyú kiadványokat tárgyaló része bátran elhagyható lett volna, annál is inkább, mert
újabb intézmények felállításával, újabb kiadványok megjelenésével, mások megsznésé-
vel ez a rész avul el leghamarabb. „A Román Népköztársaság hegyszerkezettani fejldés-
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története” c. negyedik bevezet fejezet oktatási szempont figyelembevételével, méltá-
nyosabb helyet kaphatott volna a könyv végén, annál is inkább, mert a fejezet földtani

helyzetet meghatározó elmélkedései a késbbi fejezetekben ismertetett tételekre támasz-
kodnak. Ugyancsak didaktikai szempontból kifogásolható, hogy egyes területegységek
szerkezeti viszonyainak tárgyalásánál a nyilvánított állásfoglalás ellenére szerz talán

túlságosan sok idt és helyet szentel meghaladott tektonikai felfogások ismertetésére.

A tárggyal ismerked hallgató aligha képes áttekintem mindazokat a nézpontokat,
amelyek a szakavatottakat is helytelen magyarázatokhoz vezették.

Ugyaninnen fakad az a méltán emelhet kifogás, vagy inkább dicséret, hogy szerz
olyan feladatokat is megoldott, amelyeket jobb lett volna talán másokkal megosztania,
vagy további munkaidszakra hagyni. Románia földtani szempontból rendkívül összetett

volta egymagában is súlyos eladási anyagot ad az egyetemi oktatónak. A hasznosítható
anyagok és a liidrogeológia tárgykörébe tartozó regionális vízkérdések veszélyeztetik
az anyag tömör eladhatóságát. Románia ásványi kincsekben és ásványos vizekben való
nagy gazdagsága joggal indokolná ezeknek egy-egy külön eladási anyagként történ
összeállítását . Ebben az esetben nem válnék talán kissé túlméretezetté az ország föld-

tanát tárgyaló anyag, ugyanakkor a fontos részletek jobban kihangsúlyozhatok lennének
ezekben az alkalmazott földtani tárgykörökben.

A 47. oldalon foglaltak helyesbítéseként rá kell mutatnunk arra, hogy P r i n z

Tisiá-ja megelzte Köbér intemidjét, az ott olvasható sorrend tehát fordított.

Azt, hogy a munka nyelvében vannak kifogásolható részletek, nem vetjük a szerz
szemére. Egyrészt a magyar szakirodalom nyelvi fejldésével a romániai és egyéb szak-
irodalom figyelemmel kísérése mellett nem lehet mindenkor lépést tartania, másrészt
a Bolyai Egyetem magyar szakirodalommal való ellátottsága is sok kívánni valót hagy
maga után.

Annyi bizonyos, hogy a magyar geológusok a könyvnek csak elnyeit élvezik :

a határos területek összefoglaló ismertetését kapják anélkül, hogy nyelvi nehézségbe
ütköznének. Az eddigi munkák és e könyv után bizakodva várjuk a kolozsvári geológusok
és a felnövekv újabb generáció munkáit!

K a s z a p

G r i g o r e, J. : Studiu geologic si petrografic asupra Muntilor Giurghiului (Geológiai

és petrográfiai tanulmány a Görgényi Havasokról). 96 lap, 22 kép, 1 szelvény és

1 földtani térkép melléklettel. Bukarest, 1957.

A bukaresti tudományos könyvkiadó a bennünket közelebbrl érdekl területrl
szolgáltatott újabb földtani adatokat Grigore J. könyvének a megjelentetésével.

A hosszú Hargita vonulat egyik középs részérl van szó, melynek részletes

földtani felvételébl közöl adatokat a szerz. A fsúlyt a hegységet alkotó andezitek
kzettani megismerésére helyezi. A következ andezit típusokat állapítja meg :

1. amfibolos (kevés augittal), 2. augitos (kevés amfibollal), 3. piroxénes (augit

és hiperszténnel), 4. bazaltszer andezit (fekete).

Az egész korszer mikroszkópi és vegyi vizsgálatai képezik a könyv értékes részeit.

A leírásnál vulkanológiai szempontból a vonulatban 4 nagyobb erupciós köz-
pontot állapít meg, amelyek kalderák alakjában jól fölismerhetk (Mezhavas, Somlyó,
Délhegy, Osztoróc). A csoportosításból s a leírások részleteibl is kitnik, hogy kimaradt
a leírásból a Görgényi Havasoknak a Maros áttöréséig tartó északi nagy kalderája
(Fancsal). Valószínen tudatosan, mert értesült Török Z. professzor megjelenés
alatt álló munkájáról, amely a Kelemen Havasokról és a Görgényi Havasok északi részé-

rl szól! Viszont idevette a Libán hágótól keletre es Osztorócot, amely már a tulaj-

donképpeni Hargita északi nyúlványa. (Ha már átjött a vizsgálataival az Osztorócra,
érdemes lett volna ennek a keleti széls folytatásait, a Marosf környéki apró eruptí-

vumokat is feldolgozni!)

Különös figyelmet érdemelt volna a Bucsin és Putna hágók közt lev Borzontf
amfibolandezites önálló vulkáni szerepe!

Igen értékesek a Csomafalvi Délhegyrl lefutó Szobászó patak kaolinos feltárá-

saival ismertté vált érces telér adatai
:

galenit, szfalerit, pirít, kalkopirit, barit. Nem
említi, pedig genezis szempontjából jelents szerepe van a fluorit jelenlétének, a felszínen

is feltárt limnokvarcitoknak — almátoknak (?) az üregeiben. Nagy kár, hogy a mikro-
fotográfiai képeket nem helyettesítette inkább rajzokkal, mert a klissírozás a finom
részleteket homályossá tette. Jó lett volna a képek alá a lelhelyeket is a magyarázó
feliratban feltüntetni, vagy a szövegben megfelelképp vonatkoztatni.
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A régi kutatók a felszínen igen nagy folton tételezték fel az andezit lávaanyag
elterjedését. A részletes kutatások már szíikebb határra vonták össze. A Szerz talán It

túlságba is megy a lávaanyag és a törmelék elkülönítésével, a nagy fontosságra való >

törekvéssel. A törmelékképzdmények közé nem számíthatjuk a megtéveszt helyi-

törmeléket a lávafolyások fölött. Úgy látszik G r i g o r e részletez felvétele érvényesül »

a Comitet Geologic által kiadott 500 000-es országos térképen is. A terület modem a

vulkanológiai tárgyalására már szükség volt. Ami az egyes erupció-ciklusok korát illeti,

azzal már vámunk kell mindaddig, amíg a medence Idtöltésekben található tufáknak
a típusait nem ismerjük jobban. 1

$

A szép, szisztematikusan felépített könyv nyereséget jelent a Hargita alaposabb
megismeréséhez s igen kívánatos volna magyarul is megjelentetni, de az apróbb hibák
elkerülése miatt lektorálásra volna szükség.

Bányai

M a c o v e i, Gh. : Geologie stratigraficá, cu privire specialá la teritoriul Rominiei
(Földtörténet, különös tekintettel Románia területére) II. kiadás, Bucuresti,
1958. 565 lap, 344 szövegközti kép, a fontosabb vezérkövületek képeivel, részlet-

térképekkel és Románia geológiai térképével.

A feldolgozott anyag nagyjában megfelel a hasonló kézikönyvek tartalmának. Igen
fontos a Kárpátok által jól meghatározott földtani egységnek a sztratigráfiai ismertetése,

a legújabb kutatási adatok felhasználásával.

Az elszó utáni bevezet fejezetben a szintezés alapelveit, az üledékes kzetek
viszonylagos korának megállapítását, az egyidej lerakódások meghatározását, a rétegek
hegységszerkezeti elrendezdését s a kor szerinti beosztás sztratigráfiai és paleontológiái
elveit tárgyalja.

A földkéreg korát egy részletes táblázatban foglalja össze az emeletekig való
szintbeosztással. Mindenik résznél megemlíti az akkori fejldési, átalakulási körülménye-
ket s külön rovatban a biológiai tényezket.

Röviden összefoglalja a sztratigráfiai elnevezések alapelveit.

A föld csillagkorának különböz elméleteit ismerteti s utána külön fejezetben
az egyes korok fejtegetése következik.

Az egyes korszakok tárgyalásánál kitér az általános jellemzés után az elterjedé-

sükre, az egyes országok s nagyobb földtani egységek szerint. Sajnosán tapasztaljuk,

hogy a Románián kívüli részek összehasonlító elemzésébl hiányzik a pannóniai rész,

pedig a németül is megjelent alapvet közleményekben rengeteg adat áll a kutató
rendelkezésére. Az egyes korszakok ismertetése végén az összefoglalásban áttekintést

kapunk az illet képzdmények biológiai, klimatikai s tektonikai viszonyairól, a vulkáni I

mködések ismertetésével együtt. sföldrajzi tájképfestés, a hasznosítható anyagok
elfordulásának a kiemelése, majd a b irodalmi felsorolások egészítik ki a fejezeteket. ;

A könyv értékes összefoglalása nagy segítségünkre van a Kárpátok rétegtani 1

viszonyainak megismerésében.
B á n v a i

Moicescu Gertruda: Síratigrafia sí fauna de moluste din depozitele tortoniene

si sarmatiene din regiun ea Buituri (A bujturi világhír lelhely ismertetése).

Edit. Academiei RPR, Bucuresti 1955.

Hézagpótlóként jelent meg az Akadémia kiadásában e szép monográfia. A har-

madkor közepének e maradványai több mint 150 éve ismeretesek s a rengeteg innen
kikerült példány a nemzetközi kövület kereskedelmének is keresett darabjai. Az innen
kikerült szép példányok versenyeznek a mostani csiga-kagylóhéjak szépségével. Mivel
késbb az Erdélyi Medence több részén, különösen a nyugati peremén fedeztek fel hasonló
korú (a miocén tortónai és szarmata rétegeiben) újabb kövület lelhelyeket, a kövületek
meghatározását s azonosítását megnehezítette, hogy a híressé vált s részben ismertetett

bujturi fajokról nem jelent meg egy összefoglaló monografikus feldolgozás.

Ezt pótolja most Moicescu összefoglaló munkája.
A fajok részletes leírása eltt (tortónai 86 és szarmata 28, valamennyi ábrákkal is)

a bujturi lelhely földrajzi, történelmi s rétegtani viszonyait ismerteti.
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Értékes része a munkának a fajok részletes ismertetésén kívül, amely a könyv
legnagyobb részét teszi ki (147 lap), a lelhelyek szelvényeinek pontos leírása, azok
kzettani és kövület anyagának a feltüntetésével.

Táblázataiban összehasonlítja nemcsak az erdélyi, hanem a Kárpátokon túli s

a szovjet klasszikus hasonló korú elfordulásaival is. Kár, hogy az Erdélyi Medence
nyugati peremének elfordulásaiból csak keveset említ, s a keleti részen, a Hargita alatti

Homoród völgyi elszigetelt lelhelyeket kihagyta az összehasonlításból. (így hiányoljuk
G a á 1 István klasszikus feldolgozásának a mellzését, amely pedig a szomszédos Rákösd
szárazföldi adataival értékes összehasonlító következtetésekre adott vohia alkalmat a
paleográfiái viszonyok megvilágításához.

)

Az ábrák fényképmásolatai sajnos nem valami szép kiválogatott példányok
után készültek. (Ez igen csodálkoztató, hiszen a bukaresti, kolozsvári, nagyszebeni,
(budapesti, bécsi gyjteményeknek az innen származók a díszei. Egészen biztosan a
bukaresti földtani intézetben, a sajnos korán elhunyt A r a b u geológus által gyjtött
[kifogástalan példányokkal van képviselve Bujtur. Hiszen ez az születési helye volt!)

A másként igen érdemes munka a Comitet Geologic tervszer gondoskodásának
egyik jele, egy másik hasonló korú faimának a nemrégen megjelent feldolgozásával

' együtt (Tudor, M. : Stratigrafia si fauna depozitelor tortonieue si sarmatiene dintre

Jiu $i Öltét. Bucuresti. Edit. Acad. 1955).

E két munka most már jó alap a többi hasonló korú lelhelyeink kövületanyagá-
nak a meghatározására, ami az összehasonlító kiértékelésnek megkívánható feltétele.

Bányai

Buletin Stiintific— Sectia de geol.-geogr. Bukarest. Academia No. 1. II. k. 1957.

Murgeanu — Patrulius: Cretacicul superior de pe marginea Leaotei
si virsta conglomeratelor de Bucegi (Felskréta a Leaota hegység szélérl és a bucsecs
konglomerátumok kora), p. 5—22. 3 szelvény és faunajegyzék 36 fajjal.

Filipescu — Barbu: Trecutul cercetárilor paleontologice in Rominia si

miele probleme de viitor (A romániai paleontológiái kutatások és a megoldandó felada-
tok). p. 23—36.

Filipescu: Contributü la orizontarea stratigrafica a Cretacicului din Fiiéul

extern dintre váile Telajen si Uz (Adatok a Keleti Kárpátok krétájának a szintezéséhez
a Teleajen és Uz völgyi szakaszán), p. 37— 46. Kovászna és Zágon területérl kapunk
új adatokat. A Herbich - féle Neocomites neocomiensis d’Orb. kétes meghatá-
rozott kövülete mellett újak a Parahoplites (Pseudothurmania) angulicostatus d’ O r b.,

a szefrosziderites rétegek közt, majd a feketepalákból említi a Neohibolites aptienis

K i 1. var. strombekiformis S t o 1., Neohibolites minor Stol., Neohibolites minus
Kist. fajokat. A bamászöld homokkben Globotruncana (rotalipora) appeninica Renz.,
Globigerina infracretacea G 1 a e s n., Globotruncana lineanana Lám. fajokat. Az alsó-

kréta fekete palákra a Zágoni elbbi kövületes homokk csoport következik a cenomán
és alsóturonból, amely a lengyelek alsó inoceramuszos rétegeinek felel meg.

M i h a i 1 e s c u, V. : Harta regiunilor geomorfologicá ale RPR pe baze geografice
(Románia geomorfológiai térképe). A rövid magyarázat mellett 1 : 1 000 000 mérték
többszín térképpel, p. 97— 106.

Stamatiu, M. : Cercetári referitoare la influinta solutiilor sáturate de lorurá
de sodiu asupra rezistentei la eforturi mecanice a sárii geme a salina Ocna Muresului
(Kísérletek annak a megállapítására, hogy milyen mechanikai ellenállást fejt ki a maros-
vári sótömzs a beszivárgó koncentrált sóoldatokkal szemben), p. 171—186. 4 táblázat,

3 rajzzal.

Pavelescu, L. : Contributü la studiul unor eklogite din Mtü Sebesülni
(Adatok a Sebesi Havasok eklogitjainak ismertetéséhez), p. 187—200. IV. mikrofotográ-
fiai táblával. Dinamometamorfózisra vezeti vissza a keletkezését.
No. 3-4. 1957.

C o d a r c e a, A. és M. D.-Iano vici, V.: Structura geologicá a masivului
de roci álcáimé de la Ditráu (A ditrói alkalikus kzetek geológiai szerkezete), p. 385—
514. 52 fénykép külön táblákon. 19 táblázat a szövegben. 1 : 20 000 részletes geológiai
térkép és szelvény. A híres piricskei szienittömzs eddigi sok részletre kiterjed kutatását
a Szerzk egy szép összefoglaló munkában adták közzé az Orotva patak északi részének
a leírásával.

Codarcea, A. — Kissling, A. és M. : Asupra ludwigitului de la Ocna
de Fier (A vaski (Bánát) ludwigitrl)

.
p. 515—528. 8 rajz.

6 Földtani Közlöny
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Filipescu — Iliescu, G. és Copcea, V. : Geológia flisului intem din
regiunea dintre valea Buzáului si riul Negru (Reg. Stalin) (Bodza és Feketeügy patakok
közti bels flis geológiája), p. 529—537., színezett geológiai térképpel 1: 75 000 és

szelvénnyel.
Petrulian: Modul de prezentare a nichelului in rocile ultrabazice serpenti-

nizate din Mtii Sebes (Nikkel a Sebesi Havasok szerpentinjében), p. 579—603. 12 rnikro-

fotografiával. Kimutatott ásványok : krómit, magnetit I— II, ilmenit, pirhotin, pentlan-

dit, vallerit, kalkopirit, kubanit, bravoit, kalkozin, kovellin, martit, limonit. A részletes

leírást geokémiai és genetikai fejtegetések egészítik ki.

Pomirleanu: Cercetári experimentale cu privire la temperatura de formare
a cristalelor de cuart din zácámintul hidrotermal de la Herja (regiunea BaiaMare)
(Kísérletek a hmérséklettel járó kristályalak változásokra, tekintettel a kisbányai
(Nagybánya mellett) hidrotermális kvarcelfordulásokra), p. 615—623. 5 kép és 2 táb-

lázattal.

Barbu-Drago?: Ni fnné de Scutellina din eocenul de N—V al Transil-

vaniei (Új tüskésbr faj és változatok É—K Erdély eocén rétegeibl), p. 643—655.
3 fényképtábla és 3 szövegközti táblázat. Scutellina transsylvanica n. s. és -variáns :

orbiculata, valamint oblonga.
Lázárescu: Asupra unei ni spécii de Coeloma si considerafii paleoecologice

asupra brachyurilor (Egy új rákfaj É—K Erdélybl), p. 665—682. IV. táblafénykép,
10 szövegközti rajz, 3 táblázat. A Coeloma macovei n. sp. a Lörenthey - féle meg
nem határozott fajnak korszer leírása.

Bányai
Studii si cercetári de geologie-geografie

Academia Romina, Füiala Cluj. VIII. 1957. 3—4. sz.

Lucca — Cotala — Butucescu: Cercetári geologice asupra minerali-
zatilor polimetahce de la Muncelul Mic (Kismuncsel ércesedéseinek földtani viszonyai).

Különös tekintettel az érctelepek keletkezésére, p. 263—302. 2 térképpel és 41 érc-

mikroszkópi fényképpel. A Déva közelében lev kristályos pala ércteléreinek ismertetését
adják a Szerzk.

Stoicovici — Ciontea — Cristian — Weingartner: Studiul
innobilári caolinului de la Sichevifa (A szikesfalvi kaolin nemesítése), p. 303—316.
6 grafikon, 4 elemzési táblázattal. Az Alduna közelében lev Berzaszkától nem messze
lev feltárás minden oldalú vizsgálatát közlik.

Treiber, J.: Analize termodiferentiale asupra tremolitelor din unele dolomité
cristaline — Sectort Izvorul Mures, Reg. Aut. Maghiará (A Marosforrás közelében lev
kristályos dolomitok és tremolitok termodiferenciális elemzései)

.
p. 317—327, 11 gra-

fikonnal.
Maxim, I. Al. : Din evolutia hidrograficá a Cimpiei Transilvanian (Az Erdélyi

Mezség hidrográfiai kifejldése II.). p. 329— 350. 11 fénykép és térkép melléklettel.

Bethlen községnél a Nagy Szamosba futó két patak átkapcsolódásának (lefejezés-kaptura)
érdekes esete.

Pop, Gy. : Contributii la stabilirea virstei si conditiilor morfoclimatice in geneza
suprafetei de eroziune Mariséi din Muntii Giláului (A Gvali Havasok felszínének kialaku-
lása Mariséi környékén), p. 355— 380. 7 térkép és fénykép melléklettel.

G i v u 1 e s c u, R. : Note paleobotanice III. (Paleobotanikai jegyzetek), p. 381 —
386. 2 fényképpel. A kolozsvári román tudományegyetem földtani múzeumában lev,
fként Erdélybl származó növénymaradványok ismertetése.

Imre, J. : Ni cristale de celestiná de la Baciu (Új cölesztin kristályok a Kolozs-
vár melletti Bácstoroki kbányából), p. 387—392. 5 képpel.

Rodeanu — Vulcu: Probléma defileului Sácadat elor (A Szakadat melletti
szoros kérdéséhez), p. 392—397. 2 képpel. A Szováta melletti .Szakadat falu fels végén,
a vízválasztón kialakult geomorfológiai jelenséget ismertetik a szerzk. A Kiskiiküllbe
lefutó Szakadat patak és a Maros felé irányuló Nyirád patakok közti vízválasztón egy
kb. 3,5 km hosszúságú kis fennsík alakult ki, amely hasonlít a Hargita menti nagy fennsík
igen sok részletéhez. A székelyek ezt a kis vízválasztót „visszafolyónak” nevezik.

Rusu — Blehanu — Mantea: Cercetári de morfologie carsticá in groapa
de la Barsa — Muntii Bihorului (A Biharhegységnek a Meleg Szamos és Nagy Aranyos
közti szakaszán lev karsztjelenségekrl), p. 399— 419. A Barza melletti barlangrend-
szereket, dolinákat, búvópatakokat ismertetik részletes barlangfelvételekkel együtt.

Bányai
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Natura Bukarest, 2. sz. 1958.

P aucá, M. : Izvoarele termale de la vest de Muntii Apuseni (A Bikarhegység
nyugati szélének hforrásai), p. 5—16. 2 térkép vázlat. A román szabvány (STAS —
Nr. 4621 — 54 din 1. I. 1956) alapján osztályozza az itt elforduló hforrásokat : hipo-
termale : 20—36 C°, mezotermale : 36—42 C°, hipertermale : 42 C°—

.

Maxim, J. : Meteoritül de la Mociu (Az 1882-i mócsi meteoritrl), p. 17—26.
10 szövegközti rajzzal. Egy kis összefoglaló monográfiában ismerteti a Kolozsvár közelé-
ben leesett meteoritet, amelynek igen szép darabjai annak idején az Erdélyi Múzeum
Egyesület ásványtani múzeumába kerültek be.

3. sz. 1958.
Gheorghiu, C. : Alterarea rocilor $i conseeinjele acesteia (A kzetek bomlási

termékei), p. 11 — 24. Az I. részben a küls földtani erk átalakító hatását ismerteti.

Gyakorlati példáknak a Kárpát zónában elforduló eseteket említi fel. A 19 rajz és fény-
kép igen jó szemléletes kiegészítje a szövegnek.

P o s e a. Gr.: Reliefül periglaciar din Tara Lápusului si imprejurimi) A Lápos-
hegység periglaciális domborzata), p. 48—58. 13 kép.

Iancu, S. : Citeva aspecte litologice $i structurale in morfológia glaciará a
masivului Paring (Néhány kzettani és szerkezeti megfigyelés a Páreng-hegység glaciális

morfológiájához), p. 59—69. 6 ábra.

4. sz. 1958.

Citeva consideratiuni asupra alunecárilor in sud-estul Cimpiei Transilvaniei
(Az erdélyi Mezség délkeleti részének suvadásairól). p. 45—54.7 fénykép és 1 térkép.
A beszámoló a Ludas és Komlód patakok környékérl szól s a keletkezések okait s az

így elállott morfológiai kifejldést ismerteti. Az osztályozás során tárgyalja a föld-

boglyák keletkezését s szoliflukció jelenségeit is. Összefoglalásként javaslatot dolgoz ki

a káros felszíni mozgások megakadályozására.
Bányai

Analele romíno-sovietice
Seria

:
geologia-geografia. Bukarest, 2. sz. 1958.

Pavelescu, L. : Geológia Carpatilor Meridionali (A Déli-Kárpátok geológiája)

.

p. 5—26.
V e a 1 o v, O. : Unele probleme ale seismotectonicii Carpatilor Orientali §i ale

regiunilor invecinate (A Keleti-Kárpátok szeizmotektonikai problémái), p. 56—61.

Bányai

Andrusov D.: A Csehszlovák Kárpátok földtana I. rész. Szlovák Tudományos
Akadémia 1959, 304 oldal.

A Magyarországon is jól ismert szerz a Csehszlovák Kárpátok földtanának
egyik legjobb ismerje, ebben a mvében sríti össze azokat az eredményeket, amelyeket
saját évtizedes munkássága folyamán tanítványainak sokaságával együtt a Kárpátoknak
ezen a szakaszán elértek.

A mvet a Szerz, mint bevezetjében is megállapítja, elssorban az egyetemi
hallgatóknak és a tudomány mvelinek írta. Ez meglátszik annak tartalmában és tár-

gyalási módjában egyaránt. így a fogalmakat, amelyeket felhasznál elbb közérthet
módon megmagyarázza és csak azután ismerteti megjelenési módját, helyét vagy alakját.

A gazdagon, színes táblázatokkal is illusztrált m a csehszlovák irodalomban
elsnek foglalja össze azt az óriási ismeretanyagot, amelyet a különböz szerzk nap-
jainkig részleteiben megjelentettek. A Szerz elször a Kárpátok fogalmát tisztázza,

majd a Nyugati Kárpátok részekre tagolását ismerteti. Ezután a Ny-i Kárpátok földtani

felépítésének f jellemvonásait tárgyalja és összehasonlítja a szomszédos területek
földtani felépítésével.

Miután megismerkedtünk a terület földtani jellegével, a szerz a Csehszlovák
Kárpátok kutatásának egyes fejldési szakaszaival ismertet meg bennünket. Ez a fejezet

különösen reánk nézve érdekes, mivel a tárgyilagosan méltatott kutatók között ott

találjuk B ö c k h Hugót, Szabó Józsefet, R a k u s z Gyulát, Rozlozsnik
Pált és másokat, akik munkássága alapvet volt a terület földtani megismerésében.

6*
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A triász eltti képzdmények ismertetésében kell magyarázatéi felsorolás után í

a területek földtani taglalását adja. Elször a környez morva-sziléziai, a moldanubikumi S

szerkezeti és sztratigráfiai egységeket tárgyalja a Kárpátok területéhez való viszonyítás '*

miatt.
A Ny-i Kárpátok területén az északi peremvidék ismeretlen korú paleozoikumával

és krisztallinikumával foglalkozik, a szírt és flis övben talált konglomerátum kavicsai

és zárványai alapján.

A m legjobban kidolgozott része a Tátra—Veporidák és Gömöridák triász eltti
képzdményeinek leírása. Ezeket karbon eltti és karbon utáni képzdményekre osztja.

Részletes leírást és elemzéseket felmutató táblázatokat találunk itt az összes

tátraveporid gránit és granodiorit típusokról továbbá a gránitok kontakt jelenségeirl,

pegmatitokról és utómagmás tevékenységekrl.
Gazdag anyagot közöl a maghegységekben észlelhet gránitosodásról és egyéb

kzetátalakulásról. A karbon eltti képzdmények ismertetésénél elször a tátraveporid,

majd ezek után a gömörid elemeket tárgyalja, vagyis a hatalmas fiiüt vonulatot erup-

tív kzet és ércesedési anyagaival együtt. Ez utóbbiak genetikai kérdéseivel is foglalkozik.

A karbon tárgyalásánál is az elz módszert követi, vagyis külön veszi a tátra-

veporid és külön a gömörid vonulatokat.
A pemi ismertetésénél a verrukano típusú és tengeri permet külön tárgyalja.

Ugyancsak külön tárgyalja a gömörid gránitokat autometamorf utómagmás
képzdményeikkel együtt. Ezeket a gránitokat kréta utániaknak tartja S c h ö n e n-

b e r g felosztása nyomán.
Fleg Ilavszky vizsgálatai alapján foglalkozik a gömöri ércesedés körül-

ményeivel és genetikai típusaival. A vizsgálatok végeredményeként azt szri le, hogy
a hidrotermális ércesedés legnagyobb része a mezozoikumra esik.

Végezetül a hasznosítható ásványok fajaival társulásaival, és várható koncentrá-
cióival foglalkozik. A munkához rövid orosz és német összefoglalást közöl.

Geológus közvéleményünk kíváncsian várja a mezozoikumul al és tercierrel,

valamint a tektonikával foglalkozó további részeket.

J a n t s k y

Andrusov, A. — Borza, K. — Martin y, E. — Pospisil, A. : 0 povode
a dobé vzniku tzv. terra rossy juzneho a sredneho Slovenska (Közép- és Dél-Szlovákia
terra rossa képzdményeinek eredete és kora). Geologicky Sbomik. Rocnik IX. Cislo

1. p. 27—39. (Orosz és francia kivonattal.)

Andrusov professzor munkaközössége érdekes új megfigyelésekkel és rész-
letes kzettani vizsgálatokkal járult hozzá a terra rossa keletkezésének és korának
tisztázásához, amelyet eddig a fekü mezozóos mészk oldási maradékának tekintettek.
Közleményük szerint a szóban forgó vörös és vörösbama szín képzdmények 60 /t-nál

kisebb részecskékbl vannak felépítve, uralkodó ásványaik : „fireclay”, kvarc, hematit,
götit és kalcit. Az iszapolási maradék legdurvább részében dihexaéderes kvarcot, föld-
pátot, gránátot, cirkont, disztént, turmaünt, muszkovitot, ilmenitet, magnetitet, piritet,

amfiboít és apatitot találtak. Részint az ásványtani összetételbl, részint a települési
körülményekbl következtetve a szlovákiai terra rossa féleségek felsmiocén andezit-
tufa, kisebb részt pedig kristályos palák lebontásából keletkeztek. (Egyes mészkhasa-
dékok terra rossája alatt máUott andezittufát találtak.) A közölt ásványtani összetétel
ennek nagyrészt meg is felel, azonban a dihexaéderes kvarc, az ilmenit és a cirkon,
a közölt képek alapján inkább rioüttufából származónak látszik. Ez a terra rossa a pliocén
elején, hosszabb-rövidebb szálütás után rakódott le, s a „poltári” formáció tzáUoagyag
és kavics rétegei települnek rá.

A fenti eredményeket 4 minta teljes kémiai elemzése, elektronmikroszkópos,
dehidratációs, DTA és szemcseösszetéteü vizsgálata támasztja alá. A minták 75—
83% -a 1 — 15/^ nagyságú szemcsékbl állnak, de az 1 //-nál kisebb részecskék százalékos
mennyisége is legalább 50.

A szlovák kutatók nem követik Vadász E. következetes terra rossa kelet-
kezési ehnéletét, mert minden mészkövön található vörös agyagot terra rossának nevez-
nek, függetlenül attól, hogy bauxitból, piroklasztitból vagy pleisztocén szélhordta
üledékekbl képzdött-e. ” J á m b o r Á.
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<1 G o r e c k i j V. A. — Petraskevics M. I. — Gurdivo A. I. — Demcsuk
3i N. N. — Voloscsak J. A.: Adatok a kárpátukrajnai szolotovinszki medence
is alsómiocén emeletének rétegtanához (Lvovi egyetem geológiai fakultás) Haymibie go-

KJiagbi BbicmeH uiKOJibi reoJioro-reorpa<j)HHecKHx Hayx, 1958. JV° 2. JibBOB.

3l

ii A munkaközösségben készült kis dolgozat a szoltovinszki medence ÉK-i peremén
a Burkaló patak és Apsice folyócska mentén a novoszelicki dacittufa alá települt kövü-

:: letes rétegsorral foglalkozik. Az üledékek korára vonatkozó vélemények (Jermakov,
i Goreckij, Korobkov, Plesakov, Szlávi n, Filimonov, Vjalov)
i megoszlanak.

Az újonnan begyjtött faunát szerzk revízió alá vették nehézásványi százalékos
összetétel, foraminifera és makróiauna vizsgálatok alapján s az alábbi eredményre
jutottak : A Burkalo patak mentén felszínre került üledékek a fauna alapján burdigalai
korúak, a Bécsi medence klasszikus lelhelyei (Gaudemdorf, Loibersdorf, Eggenburg)
faunájával való megegyezése alapján. Burdigalai korra utal a kelet-szlovákiai (Presov
környéki) burdigalai üledékekkel fennálló faunisztikai hasonlóság és ásványösszetétel is

A faima — különösen a mikrofauna — azonban eltér az úgynevezett fedüképzdmények
mikrofalmájától s így szolotvinszki rétegsor (helvéti) faunájától is.

Az Apsice folyó menti üledékek faunisztikai és ásványi összetétele a Burkalo
patak üledékeivel való egykorúságot valószínsíti, a magasabb szintek képzdése azon-
ban már a középmiocénre (valószínleg helvéti emeletre) utal.

Csepreghyné

Comptes Rendus du Congrés des Sociétés Savantes de Paris et des Départments tenu á

Aix et á Marseille en 1958. Section des Sciences. Sous-Section de Géologie. Colloque
sur le Miocéné. Paris 1958.

(Beszámoló a Párizsi és Vidéki Tudományos Társaságok 1958-ban Aix- és Marseille

-

ben tartott Kongresszusáról. Természettudományi Tagozat. Földtani Altagozat.
Miocén-Konferencia.)

A 421 oldalas kötet, mely kiváló dokumentuma az 1958-ban tartott marseille- imio-
cén konferenciának, bizonyítja, hogy az alapos elzetes szervezéssel elkészített tudomá-
nyos konferencia eredményekben mennyire gazdag lehet. A felesleges viták és idrabló fel-

olvasások elkerülésére, a konferenciára benyújtott eladások szövegét elre kinyomatták
és eljuttatták a résztvevkhöz. Az eladások anyagát öt tárgykörnek megfelel öt ülésen
vitatták meg. E tárgykörök : LA miocén élvilága. 2. A miocén alsó határa. 3. A miocén
fels határa. 4. A miocén emeletei. 5. A miocén geodinamikája. Ennek megfelelen
a Beszámoló két részre oszlik : 1 . Az eladások szövege, 2. az egyes tárgykörök szintézise,

a megfelel ülés vitaanyaga és az eladások alapján. Végül rövid beszámoló a kirándu-
lásokról.

A konferenciára benyújtott 31 eladás részletes ismertetése helyett csak megemlít-
jük, hogy' az eladások érintették a miocénnek valamennyi földtani, réteg- és üslénytani
problémáját, természetesen túlny'omóan franciaországi vonatkozásokban. Csep-
reghyné Meznerics I. eladása, mely — bár szerz a konferencián nem tudott
jelen lenni — a Beszámolóban megjelent, „Megjegyzések a miocén rétegtanáról” címen.
Ebben szerz összefoglalja a hazai miocénnel kapcsolatos már ismert rétegtani felfogását,

ezenkívül több új adatot közöl. Rámutat a burdigalai és helvéti, valamint a helvéti

és tortónai emeletek slénytani alapon való elválasztásának lehetségére és módszerére,
továbbá sföldrajzi tényekre a Pecten-fauna alapján. Érdekldésre tarthat számot többek
között Buday T. — Cicha I. — Senes J. ,,Az osztrák és bajor molassz, a Ny-i
Kárpátok és a Kárpát-medence alsó miocénjének rétegtani vonatkozásai” c. értekezése,

melyben a kárpát-medencei alsómiocénre vonatkozóan csatlakoznak Csepreghyné
Meznerics I. véleményéhez, azzal a megtoldással, hogy' a felsoligocén ,,shr”-t

is az akvitáni emeletbe helyezik. Hivatkoznak a legújabb mélyfúrásokra, melyek szerint

a rupélin a ,,slir” transzgressziós alapkonglomerátummal, diszkordánsan telepíü, mikro-
és makrofaunája pedig az akvitáni emeletbe utalja. S z t s E. eladásában a katti

emeletet az akvitáni szinonimájának tekinti, és javasolja a katti név törlését.

Az eladások és a vita alapján a szintézis a miocén alsó határát illeten
megállapítja : 1. Mayer-Eymar, az akvitáni név bevezetje, az akvitáni emeletet
1857-ben legfels oligocénnek, míg 1868-ban a neogén bázisának tartja. A katti emelet
az akvitáni emelet speciális fáciesének tekinthet. 2. Az akvitáni emelet általában
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transz°resszióval kezddik és a partközelibb részeken regresszióval záródik önálló üledék-

ciklus? alkotva. 3. A pollen-elemzés, a gerinctelen tengeri fauna és a hüll-fauna alapján

az akvitáni emelet többé-kevésbé élesen elkülöníthet az oligocéntl, ezzel szemben az

emlsfauna gyökeres változása csak a burdigalai emeletben következik be, az akvitániban

elszegényedett oligocén emlsfaunát találunk. 4. Ennek megfelelen a konferencián

három nézet alakult ki : a) az oligocén— miocén határt a , ,stampien
’

’-akvitáni határon
meghúzni (fként gerinctelen paleontológusok, és azok, akik a rétegtani taglalásban

a tengeri faunának és a diasztrofikus jelenségeknek tulajdonítanak elsbbséget), b) Az
Oligocén— miocén határt az akvitáni és burdigalai emelet között megvonni (gerinces

paleontológusok, fként V i r e t M. J.) c) Párhuzamosan két önálló kronológiai táb-

lázatot felállítani — egyet az emlsök alapján, egyet a tengeri gerinctelen fauna alapján.

A konferencián nem volt döntés e három irányzatot illeten csakúgy, mint a katti emelet
önállóságának a kérdésében. Javaslatot tesznek azonban a legközelebbi nemzetközi
kongresszus Rétegtani Bizottsága felé, az akvitáni emelet típushelyének pontos meg-
jelölésére Bordeaux környékén.

Viret javaslata szerint a miocén fels határát a Hipparion-
fauna els megjelenésével kellene megadni. Itt a tengeri fauna ismét a javaslat ellen szól,

mivel Olaszországban és É-Afrikában a tortónai tengeri fauna fekvjében már meg-
jelennek a Hipparionok. A konferencia e javaslatot így elvetette és valamennyi Nv-
európai ,,pontién” néven összefoglalt szárazföldi képzdményt, mely a tortónai és az

alsópliocén tengeri rétegek között található, a miocénbe sorol, a „pontién” nevet
pedig nem emelet, hanem fáciesfogalomként fogadta el, mint a tortónai emelet
szárazföldi fáciesét. (E „pontién” nem azonos a kelet-európai alsópliocén pontusi eme-
lettel !

)

A konferencia az alábbi miocén emeletek érvényét fogadta el : akvitáni,

burdigalai, helvéti, tortónai (ill. a két utóbbit összefoglaló vindobonai). Az egész fels-
miocén tehát egy emeletbe, a tortónai emeletbe tartozik. A kelet-európai felsmiocén
emeletnevek (szarmata, meoti) Xyugat-Európában való alkalmazását általában nem
helyeselték. P a p p A. hozzászólásában a bécsimedencei szarmatát a tortónai fáciesé-

nek tartja és mint ilyet a vindobonai egységbe foglalja, hangsúlyozva, hogy a vindobonai

így a burdigalaitói, a Hipparionok megjelenésével jelzett pannóniai emeletig terjed
idszakaszt öleli fel.

A konferencia jelentségét elssorban a problémák világos körvonalazá-
sában és ezzel a megoldáshoz vezet út egyengetésében látjuk. A Beszámolóban közölt

hatalmas tényanyag hazai kutatásainkban is komoly segítséget jelenthet.

B á 1 d i

Minéraux d’uranium du Haut Katanga (Magas Katanga uránásványai). Tervuren (Bel-

gium). Évszám nélkül (nem közölt megjelenési év 1958). 85 oldal. A fényképeket
készítette Destas A. ; a bevezett V a e s J. F., a magyarázó szöveget
Guillemin C. írta.

Shinkolobwe (= Kasolo, vagy helytelenül Chinkolobwe) DK-i Belga-Kongó
Katanga néven ismert bányaterületének ásványlelhelye. Uránásványairól nevezetes.
Shinkolobwe uránbányái szolgáltatták 1920 és 1930 között a világ majdnem összes rádium-
szükségletét. Jachymov (Joachhnstal) uránérc termelését felülmúlták. Jelentségük
csak a kanadai Nagy Medve-tó uránérc-telepek felfedezése és erteljes bányászata után
csökkent.

Shinkolobwe területén uralkodó kzetek az ó-paleozóos dolomitfajták : dolomit-
pala, sejtes dolomit és szaruköves dolomit. E kzetekben találhatók az ércek, több
képzdési fázisban. Az els fázisban apatit, monazit, turmalin, molibdenit és klorit,

a f fázisban kvarc, uránszurokérc, és karbonátokkal Fe, Co, Cu és Ni szulfidok váltak ki.

Legfontosabbak a sejtes dolomitban elhelyezked oxidációs öv uránásványai. Az ásvány-
kiválás pneuinatolitos folyamatokkal kezddött, és forróvizes oldatokból történ hidro-
termális (katatermális) kiválásokkal zárult.

A shinkolobwei uránásványok már változatos színükkel is érdekldést keltenek.
Kristályaik citromsárga, narancssárga, vörös, zöld és ibolya színben ragyognak.

A katangai uránásványok vizsgálata, számos új ásvány felfedezése S c h o e p
érdeme. 1930-ban összefoglaló nagyobb munkában ismertette az addig megismert ásvá-
nyokat (S c h o e p A. : Les minéraux du gite uranifére du Katanga. Ann. Mus. Congo
Belge. Ser. I. Tóm. I. Fasc. II. 1930. Bruxelles). E munkához mellékelt színes tábla
kiválóan érzékeltette a katangai uránásványok színpompáját.
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A katangai ásványokat ismertet új munka els fejezetében V a e s az egyes
uránásványok elfordulási körülményeivel és társásványaival foglalkozik (1 — 20 oldal) .

A második fejezet, amely szerényen a „Notices” (jegyzetek) címet viseli, G u il-

lem i n munkája. Ez a könyv legfontosabb része : Katanga uránásványainak adat-
gyjteménye. Ezek felsorolása jelen ismertetésben is kívánatos. A következ urán-
ásványokat tartalmazza : uraninit, schoepit, becquerelit, billietit, curit, fourmarierit,
vandendriessckeit, wölsendorfit, masuyit, iantinit, epiiantinit, rutlienfordin, studtit,

sharpit, renardit, dumontit, parsonsit, saleeit, kalkolit, metakalkolit, vandenbrandeit,
sengierit, camotit, soddyit, kasolit, uranotil, sklodowskit, kuprosklodowskit és a még
minden sajátságukban nem ismert 2C02 • 3CaO • 7U02 83

• 10H2O névtelen ásvány,
továbbá az idézjelben közölt droogmansit, paraschoepit, magnézium uranomolibdát,
richetit, uranopilit.

A felsorolt ásványok felfedezinek neve után a rájuk vonatkozó legfontosabb
adatokat közli. A kristálytani állandókat : rendszer, esetleg kristályosztály és tércsoport

;

a cellaméreteket és a molekulák számát. A fizikai adatok : a kifejldés, ikerképzdés,
hasadás, szín, fény, átlátszóság, keménység, srség. Az optika címszó alatt törés-

mutatók, kioltás, tengelyszög, optikai jelleg és pleokroizmus szerepel. Kémiai összetétel

után meghatározás (diagnózis) címen a Debye—Scherrer felvétel jellemz vonalai Á-kben
és hozzátartozó becsült intenzitások következnek. Az elfordulás körülményeit meg-
ismerve az ásvány nevének magyarázatát olvashatjuk. Ismerteti az ásvány mesterséges
elállításának eredményeit. Végül közli az egyes ásványokra vonatkozó irodalmat.

Az elzekbl látható, hogy a belga-kongói uránásványok minden jellemz
sajátságáról tájékozódhatunk. Kissé szokatlan, hogy a kristálytani adatok címszó
alatt nem közli a kristályok kifejldési módját és az ikerképzdést. Ezeket a fizikai

tulajdonságokhoz sorolja. Ugyancsak a fizikai tulajdonságok között említi a szín-, fény-,

átlátszóságot, ezek pedig a következ, optikai fejezetbe illenének be.

A könyv értékét nagymértékben emeli a 14 táblán a katangai uránásványokról
közölt páratlanul szép színes ásványfényképek. A felvételek 7— 130-szoros nagyításban
készültek

; a legtöbb kép nagyítása átlagosan 40 x . A színes fényképek kitnek, töké-
letesen visszaadják az ásvány színét és kifejldését. Az ellenrzést biztosítja, hogy minden
fénykép alatt közli az ásvány és kíséri nevén kívül a lelhely adatát, továbbá fleg a
Belga-Kongói Királyi Múzeum gyjteményében szerepl darab leltári számát. Á leg-

nagyobb elismerést érdeml fényképek Destas kiváló munkáját dicsérik. E fény-
képek S c h o e p említett munkájában közöltekkel összehasonlítva annyiban jelent-
sebbek, hogy az ásványok nagyított képét tüntetik fel és így sajátságaik jobban tanul-
mányozhatók.

Belga-Kongó uránásványairól készült munka az ásványtani irodalom nagy nye-
resége. Kiegészítésül megjegyezhetjük, hogy Belga-Kongó földtanáról a közelmúltban
nagyobb munka jelent meg : C a h e n J. : Géologie du Congo Belge címen (Liége
1954. 577 oldal).

T o k o d y

Zbyszewski, Georges : Le Burdigalien de Lisbonne. Servicos geologicos de Portugál.
Tomo XXXVIII. Fasc. 1. Lisboa 1957. p. 91-215. Tábla I-XIX.

A Tagé folyó két partján elterül, kismértékben változó facies képzdménnyel
J. C. Berkley Cotter (1903, 1904 és 1956) foglalkozott. Az egész rétegsort a
burdigalai emeletbe sorolja I—IV horizontra (illetve IVa és IVÓ alhorizontra) osztva,
mely az alsó, középs és fels burdigalai emeletet képviseli.

Szerz már 1955-ben (L’Aquitanien supérieur de Lisbonne et Ribaltejo, Ibid.,

Tóm. 35), kimutatta, hogy Berkley Cotter alsóburdigálja (= Horizont I), az
ún. „Venus ribeiroi” molasz és agyag, a felsakvitáni emeletnek felel meg. Szerinte —
annak ellenére, hogy egyesek a felsakvitáni emeletet az oligocénbe teszik — Portugáliá-
ban sztratigráfiai okokból egyszerbb az akvitani emeletet az alsómiocénbe sorolni.

Jelen munkájában szerz csak a II—IV. horizont, vagyis a burdigalai kifejldés
faunarevíziójával foglalkozik.

A lisszaboni feltárás kizárólagosan tengeri eredet, bár különböz magasságokban
esztuárium, illetve édesvízi és szárazföldi lerakódások iktatódnak be, bemosott emls
és növény maradványokkal (IVÓ horizont). A 124 kagyló és 105 csigafaj közül figyelemre
méltó a Pereirea gervaisi Vézian bséges megjelenése, mely a IVa horizont kék
agyagjának jellemzje s a burdigalai képzdményeken kívül a portugál helvéti szintben
is gyakori. Csepreghyné



200 Földtani Közlöny, LXXXIX. kötet, 2. füzet

Freiberger Forschungshefte C 45. : Vortráge des IX. Berg- und Hüttenmánnischen Tages
13. bis 15. Juni 1957 in Freiberg

A Freiberger Forschungshefte e füzete az 1957-es freibergi bányász- és kohász-

napok geofizikai eladásainak az összefoglalása. A dolgozat els fele nagyon szép példája

annak, hogyan kell egy geológiai-bányászati-mémöki problémát : az Erdebom község

területén észlelhet nagyméret süllyedéseket kollektív kutatással felderíteni és meg-
oldani. f:

Hoyn ingen— Huene E. v. a terület geológiai helyzetét vázolta, s a geo-

lógiai vizsgálatok eredményeit foglalta össze s leszögezte, hogy e terület süllyedésének az

okát a terület alatti sórétegek természetes kilúgozódására kell visszavezetni.

Meisser O. professzor bemutatta az általa kifejlesztett hidrosztatikus finom-

szintezési módszerrel felmért süllyedési viszonyokat s megállapította, hogy hol vannak a

legnagyobb süllyedések. 1 {

Gerecke F. a süllyedésnél fellép földlökések vizsgálatáról számolt be. Össze-
?

sen 119 földlökést észleltek e területen 1 956-ban.

E méréseket kiegészítették speciálisan kiképzett libellák segítségével meghatá-
rozott hajlásmérésekkel. Ezek az eredmények összhangban voltak az elz megállapí-

tásokkal. Errl Kammerer F. számolt be.

A terület geofizikai feldolgozásával Nosske G. ésHeynig R. cikke

foglalkozik. Elször geoelektromos ellenállásméréssel kísérleteztek a területen. Az ellen- \ I

álláseloszlás eléggé szabálytalan képet adott a területrl, mégis bizonyos elmozdulási i

felületek lehetségére lehetett e mérésekbl következtetni. De ezekre az eredményekre
alig lehetett támaszkodni. A gravitációs mérések már sokkal eredményesebbek voltak.

Ezek Erdebomtól délre egy minimumot mutattak ki és a torziósinga mérések határozott

nyugat— keleti törésvonalak jelenlétére utaltak. A gravitációs mérések a tektonikai

vonalak és azoknak a süllyed területekhez való viszonyának kiderítésével kimutatták, 1

hogv katasztrófa a helyiséget nem fenyegeti.

D e 1 1 e K. végül beszámol az eredmények értelmezésérl és gazdasági jelent-
]

ségérl. A leglényegesebbnek látszott az az eredmény, amelyet a gravitációs minimumra 1

telepített fúrással értek el, amelyben bizonyíthatóan jelentkezett a só kilúgozódása.
j

Azzal, hogy meghatározták a legnagyobb süllyedések helyét, kijelölték a lég-
|

veszedelmesebb épületeket, amelyeket ki kellett üríteni. Megállapították, hogy lényegében
,

az elmozdulásokat nem annyira a mélyben lev üregek beomlása, hanem az átázott

agyagos rétegek mentén történ csuszamlások okozták.
B a r a n o v V. : Die Berechnung magnetischer Felder mittels dér Gravimetrie c. ,

cikke azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy lehet egy terület mágneses anomáliáit kiszámí-
tani a gravitációs anomáliák segítségével, ha ismerjük a mágnesezettség mértékét.

A gondolat az ismert J grad U = f a V összefüggésen alapszik, ahol V a mágneses,

U a gravitációs potenciál, J a mágnesettség mértéke és a a srség. A feladat érde-
kessége a légi mágneses mérések értelmezésénél lép fel.

Á d á m A. : Über ein modifiziertes tellurisches Schurfgerát und dessen Yer-
wendung zu tellurischen Untersuchungen grossen Ausmasses c. cikke az új magyar
tellurikus mszer tervezésével és méretezési kérdéseivel foglalkozik s a végén bemutatja
a sopron— pekingi összehasonlító mérések eredményeit.

Vosahlo H.: Fortschritte beim Iinpuls-Schlieren-Verfahren, einem Hilfs-

mittel geophysikalischer Forschung und Praxis cím cikke kétirányú érdekességet hoz.
Az els részben módszert ismertet arra, hogyan lehet kzetmintákon a longitudinális
és transzverzális hullámok sebességét új módszerrel meghatározni. Másodszor módszerét
felhasználja arra, hogv* a Föld magja körül lejátszódó szeizmikus jelenségeket szemlél-
tesse s ezzel lehetséget teremtett e kérdésnek modellkísérletekkel való nyomozására.

A füzetnek egyik legkiemelkedbb cikke Buchheim W. professzor : Umrisse
einer phánomenologischen Theorie dér elastischen Nachvirkung und Plastizitát isotroper
Gesteine cím alatt szerepel. E cikkében elméleti megalapozását óhajtja adni a rugalmas
és plasztikus alakváltozás együttes tárgyalási lehetségének. Az elgondolás tapasztalati
adatokból indul ki és Xakamura vizsgálatainak az általánosításából származik.

P f 1 u g H. D. : Zr Auswertung von Schlumberger-Diagrammen in dér rhei-
nischen Braunkohle c. dolgozata a rajnai területen végzett karottázs értelmezések ered-
ményeivel foglalkozik. Kísérlet arra, hogyan lehet a karottázsdiagramokból a barna-
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kszén minségére feleletet adni. A diagramok lehetvé teszik a hamutartalomra való
következtetést, s a kokszolható szenek általában nagy fajlagos ellenállásnak.

Boldizsár T. professzor cikke : Ergebnisse irdischer Wármestrommessun-
gen in Ungam, beszámol azokról a vizsgálatokról, amelyekkel a komlói területen meg-
határozta a hfluxus értékét.

Egyed

F a n c k, A. : Die bruchlose Deformation von Fossilien durch tektonischen Druck und
ihr Einfluss auf die Bestimmung dér Arten (smaradványok törésmentes alakvál-
tozása tektonikus nyomás alatt és ennek következményei az smaradványok
meghatározására). Doktori disszertáció, Zürich, 1929.

A st. galleni tengeri molassz smaradványtársaságát Mayer— Eymar dol-

gozta fel. Fanoknak feltnt, hogy a faima fajszáma és különösen a Mayer—
Eymar által felállított új fajok száma a többi molassz-képzdményekkel összevetve
indokolatlanul nagy. F a n c k, korát megelzve, ezt azzal magyarázta, hogy az eredeti-

leg viszonylag kevéssé változékony smaradványok utólag, tektonikus igénybevétel
hatására változtatták alakjukat és így jött létre az alakok különleges gazdagsága. A szerz
megadja ,,a törés nélküli alakváltozás elméletét”, ez azonban kizárólag az alakváltozás
geometriai vonatkozásait foglalja magába, vagyis a szokásos, gömb alakúnak feltételezett

próbatest forgási, ill. háromtengely ellipszoiddá való torzulását írja le. Hogy kzettani-
lag az alakváltozás milyen folyamatokkal jár, azt nem tekinti át.

F a n c k érdeme, hogy állításait fadobozba zárt és irányított nyomásnak kitett

plasztilin segítségével, kísérlettel is igazolta. Az ily módon kapott deformált smarad-
ványokról sikerült fényképeket ad.

Ilyen felismerések alapján áthatároztaM a y e r— Eymar st. galleni anyagát
és az áthatározás után a fajok száma valóban lecsökkent és a tengeri molassz egyéb
lelhelyeiével összevethetvé vált. Hangsúlyozni kell, hogy az smaradványok szerkezeti
alakváltozásával csak 1931-ben kezdett el foglalkozni elssorban B r e d d i n, aki
azonban F a n c k eredményeit nem említi. így F a n c k ennek a kérdésnek úttörje-
ként tekinthet.

Tudománytörténetileg érdekes a doktori értekezéshez csatolt önéletrajz egy mon-
data : ,,miután a bekövetkez infláció során anyagi javaimat nagyrészt elvesztettem,
a megélhetési gondok lehetetlenné tették, hogy ellopott és valószínleg tönkretett dol-

gozatomat újra összeállítsam : csak az utolsó évben (1926), mikor sikereim révén az
UFA német filmkonszern frendezi állását sikerült kiharcolnom és ezáltal a legszoron-
gatóbb anyagi gondoktól mentesültem, kezdhettem munkámat újra.”

B a 1 k a y

H i 1 g e n b e r g, 0. C. : Die Bruchstruktur von Ungarn und seinen Nachbarlándern,
verglichen mit dér Bruchstruktur dér restlichen Sialkruste und bezogen auf die

früheren Pollagen dér Erde (Magyarország és a szomszédos országok törésrend-
szerének összehasonlítása a sziaí-kéreg többi részével, a Föld korábbi pólus-
helyzeteire vonatkoztatva). Geofizikai Közlemények, VIII. köt. 3—4. sz. 1958.

A szerz régebbi dolgozataiban egy Egyed L. álláspontjához hasonló föld-

tágulási elképzelést ismertetett, mely szerint a mai szárazföldek egykor a Föld egész
felszínét befedték és a Föld tágulása következtében távolodtak el egymástól. A konti-
nenseken eredetileg kialakult négy f törésirány, melyek egymással 45 3 szöget zártak be,

ennek következtében egymáshoz viszonyítva elforogtak. Ha ezeket a törésrendszereket
visszaforgatjuk, akkor megkaphatjuk a szárazföldek eredeti helyzetét.

Ebben a dolgozatában szerz lényegében a Kárpát-medence törésrendszereivel
foglalkozik: Magyar részrl Hegeds Gy., Jaskó S., Jugovics L., Kiss J.,
Lengyel E., Nopcsa F., Rónai A., Sólyom F., Székyné Fux Y.,

Szentes F. és Szurovy G. adatait használja fel. Ózd, Komlóska, Eger és a Bala-
ton környékére. Megállapítja, hogy a f törésirányok az északi iránnyal 55° és 65° kö-
zötti szöget zárnak be, vagyis, hogy az si, kizárólag szial-kéreggel fedett Földhöz ké-
pest az európai szárazföldnek ez a része ennyivel fordult el.

Nem vitás, hogy a Földön vannak hosszú idn keresztül meg-megújuló és számos
földtani idszakban érvényre jutó törések és törésrendszerek. Ez azonban éppen a fel-
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vetett Kárpát-medencebeli törésekre nem érvényes minden esetben és a földtani id*
tényezt, a törések korának megítélését a kérdés vizsgálatában figyelembe kellett volna
venni. Hilgenberg jóhiszemsége vitán felül áll, mert a számára hozzáférhet
magyar anyagot igyekezett teljességgel feldolgozni és nem igyekezett azt a saját elkép-

zelése érdekében eltorzítani.

B a 1 k a y

H ö 1 z 1, 0 1 1 o : Die Mollusken-Fauna des oberbayerischen Burdigals (A felsbajor
burdigalai molluszka-fauna) . Geologica Bavarica Nr. 38. (Bayer. Geolog. Eandeá-
amt, München 1958). p. 1 — 348. Tábla I—XXII.

Szerz — a felsbajor teljes miocén molassz profilját is vázolva (a cyrenás réte-

gektl a legfels helvéti Kirehberg faciesig) — részletesen csak avval a 25 m vastag,

gazdag moiiuszka-faunájú jellegzetes burdigalai rétegösszlettel foglalkozik, melyet már
M a y e r [1868] és Gümbel [1887] a langhianóba helyezett. A múlt század vége óta
a felsbajor molassz miocén faunát csak érintették a közlemények [Hagn és Hölzl
1952 ;

Hölzl 1953], Részletes slénytani feldolgozására csak most került sor. Fauna-
feldolgozás során 290 faj revíziója történt meg, melybl 269 faj (33 új faj, illetve alfaj)

a burdigalai szelvény alakja. Szerz a fauna alapján alsó- és felsburdigalai emeletet
különít el. A burdigalai jelleget elssorban a ma már szerinte vezérformáknak tekint-

het alábbi faunaelemek alapján állapítja meg : Pecten gigas, Laevicardium kübecki,

Pitaria lilacinoides, Glycymeris fichteli, Pecten pseudobeudanti. A fauna sajátságos jellege,

hogy idsebb (oligocén) és fiatalabb (helvéti) elemeket is tartalmaz, de egészében a
burdigalai emeletet képviseli. A szelvényt a bajor burdigalai emelet típusszelvényének
nyilvánítja. Összehasonlítást végez a keleti mediterrán területek burdigalai faunájával
(Bécsi medence : Loibersdorf, Gaudemdorf, Eggenburg ; Magyarország : Budafok ;

Erdély : Korod) s megállapítja a nagyfokú faunisztikai megegyezést. Az Aquitani-
medence klasszikus burdigalai faimájával (Saucats, Eéognan) szintén nagy a meg-
egyezés, s figyelemre méltó, hogy sok az olyan közös faj, mely a keleti mediterrán
burdigalai emeletébl hiányzik. Közeli a faunakapcsolat az északi miocénnel, különösen
azon fajok alapján, melyek már az ottani oligocénben fellépnek, illetve még az ottani
helvétben is perzisztálnak. Szerinte a felsbajor burdigalai kifejldés mintegy kulcs-

helyzetet foglal el az európai burdigalai kifejldések között.

Csepreghyne

Kolloquium. Sedimentáre Erzlagerstátten des Schwefelkreislaufes. Freiberger Forschungs-
hefte C 44. 1958.

A füzet öt dolgozata a kén geokémiai körfolyamatával és ezen belül különösen
az üledékes szulfidos érctelepek képzdésével foglalkozik.

Schwartz W. a kén körforgás baktériumainak mködésérl és életfeltételeik-

rl írt dolgozatában felhívja a figyelmet, hogy a baktériumok biogeokémiai szerepét
eddig lebecsülték. A H2S-termel, deszulfurizáló baktériumok az üledékes szulfidércek
létrehozásánál mködnek jelentsen közre, míg az oxidáló baktériumok nemcsak szerves
anyagból állítanak el szulfátot, hanem elsegítik a markazit— pirít, st talán a Zn és

Cu ércek oxidációját is. Az érctelepek kénbaktériumai nagy alkalmazkodó képességük
következtében 1— 3 pn-t és nagy Fe, Cu, Zn stb. koncentrációt is károsodás nélkül
elviselnek. Ellenállóképességükre jellemz, hogy a diagenezis során mélyebb részekbe
jutó üledékes kzetekben is tovább folytatják mködésüket.

Kautzsch E. a mansfeldi alsó zechsteini rézpalák képzdésével kapcsolatban
különböz palatípusokat állapít meg, amelyek színesfémtartalma is különböz. Ennek
magyarázatát nemcsak a kénbaktériumok mködésében látja, szerinte helyenként a
nagyobb Fe-ion-koncentráció szorította vissza a Cu kicsapódását. A nehézfémek anya-
kzetének a hallei idsebb porfirt tekinti, az ebbl érkez oldatokból mikrobiogeokémiai
hatásra fejldtek ki a zechstein rézpalák, amelyek rézkoncentráció eloszlását utólagos
lefelévándorlás is befolyásolta.

Lomb'ard J. és Moussu R. a Francia-Marokkó-i Agadir melletti permo-
triász üledékes rézércet írják le dolgozatukban. Az üledékes rézércnek két faciese van :

1. Red Bed típusú, homokklencsékhez kötött, cementálló anyagában kalkopirittel.
A homokkben lev növényi maradványokat rendszerint kvarc-erek és bornit ércesítet-
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ték. 2. Mansfeldi típus, finomszem bitumenes pala, finoman hintett kalkozinnal és
bomittal. Az éreesített növényi maradványok ersen sugárzók.

Oelsner O. az Alpokban karbonátos kzetekkel kapcsolatban több helyen
elforduló, sokat vitatott ólom— cinkszulfid telepeket írja le. Szerinte a formára inkább
teléres, ill. metaszomatikus, zsákos érctestek úgy jöttek létre, hogy az eredetileg üledék-
ben diszperzen hintett szulfidokat a dinamometamorfóziskor felmelegedett pórusvíz
mobilizálta és teléresen koncentrálva kicsapta. Elképzelését az ércek nagy biofil vanádium
tartalmával is alátámasztja.

A füzet végül Borchert, H. a Neues Jahrbuch für Mineralogie 1957-ben
megjelent cikkének kivonatát közli az iniciális magmatizmusról és az ezzel kapcsolatos
ércesedésrl.

P e s t h y

S a u r a m o, M. : Die Geschichte dér Ostsee (A Keleti-tenger története). Ann. Acad
Sci. Fennicae, Ser. A., III. Geologica-Geographica 51, Helsinki, 1958. 1 — 522
166 ábrával.

A nagyterjedelm poszthumusz monográfia egy élet során gyjtött irodalmi
adatok, saját megfigyelések és vizsgálati eredmények értékeléssel összefogott együttese.
Ez az alaposságában, okadatolásában is példamutató, áttetsz felépítés összesít alkotás
szervesen illeszkedik Woldstedt észak-németországi pleisztocén kézikönyvéhez
(1950). Vele a Keleti-tenger és északi keretének posztglaciális fejldéstörténete a meg-
ismerés kristályos tisztaságában áll elénk. Biztonságát és befejezettségét az alkalmazott
legkorszerbb üledékföldtani, kronológiai, geomorfológiai és geodéziai vizsgálatok
ugyancsak korszer és avatott összesítése teszi.

Sauramo professzor (1889—1958) a Helsinki Tudományegyetem tanára, a
skandináv pleisztocénvizsgáló iskola kimagasló személyisége. Pályakezdése a Skandiná-
viából kiinduló pollenelemzés hskorába nyúlik vissza. A finn erdk fejldéstörténetére
vonatkozó alapvet megállapításai a munkatársak és tanítványok eredményeivel együtt
szinte keretéül szolgáltak élete nagy munkájának, melynek megjelenését már nem
érhette meg.

A d a m s, J. A. S. — W e a v e r, C h. E. : Thorium-to-uranium ratios as indicators

of sedimentary processes : example of concept of geochemical facies (Tórium :

uránium arányr
, mint az üledékes folyamatok jelzje

:
példa a geokémiai fácies

fogalmára). Bull. of the Am. Áss. of Petr. Geol. 1958. Vol. 42. N. 2.

Az igen jelentékeny adattömeggel ellátott dolgozat részletesen ismerteti a leg-

elterjedtebb üledékes kzetfajták Th és U-tartalmának viszonyait. A Th/U arány"

jól jellemez egy sor üledékes kzettípust. Ennek alapján a szerzk három geokémiai
üledékes fáciest állítottak fel : Th/U < 2,2—7 és > 7 indexszel jelzetteket. A 7-es index
feletti fácies, az U oldhatósága és a Th stabilitása következtében, az ersen mállott,
oxidált, oldott kzetekre, így a bauxitokra és egyres szárazföldi kzetekre, a 2-es index
maximummal jellemzett fácies az U-t adszorbeáló kzetekre, fekete tengeri palákra,
egyes mészkövekre és foszfátokra jellemz. A Th/U arány kiválóan alkalmas sok esetben
mélykutatások adatainak földtani hasznosítására : többek közt diszkordanciafeliiletek-

nél jelentkez mállott fosszilis talajok felismerése révén is.

é

B u r s t, J. F. : „Glauconite” pellets : their mineral natúré and applications to strati-

graphic interpretation (,,Glaukonit”-gömböeskék : ásványi természetük és réteg-
tani felhasználásuk). Bull. of the Am. Áss. of Petr. Geol. 1958. Vol. 42. N. 2.

Az értékes cikk bevezetjében a glaukonit legkorszerbb meghatározási módszerei-
vel foglalkozik és fényképillusztrációkat közöl a különböz szemcsetípusokról. Részletesen
és kritikailag taglalja a különféle genetikai elméleteket 1922-tl napjainkig, kristály-

szerkezeti és földtani fácies alapokon egészítve ki a korszer felfogást. A klasszikus texaszi,

eocénidszaki,, Weches”-rétegösszleten belül tisztán sekélytengeri, partközeli és mocsári
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képzdményekbl kerültek ki glaukonitgömböcskék, de a röntgendiffrakciós vizsgálatok

a fáciesváltozásokat különböz glaukonitszerkezetekkel el tudják különíteni. Ugyanígy
két glaukonitos szint glaukonitját, a glaukonitba vegyesen berétegzett illit és klorit

1

rácssíkok különböz mennyiségi viszonyai alapján szintén sikerrel különítették el.

Ötvös

C r o w e 1 1, J. C. : Origin of pebbly mudstones (Kavicsos iszapkzetek keletkezése).
^

Bull. of tke Geol. Soc. Am., 68. köt., 8. sz., 1957 augusztus.

A Kaliforniából leírt, rendszertelenül hintett durva kavicsszemeket tartalmazó
iszapüledékek és üledékes kzetek az európai vadflis és a bajorországi cenomán rétegek
hasonmásai. A finomszem alapanyagban elszigetelten megjelen nagy kavicsok a szerz
megállapítása szerint iszapfolyási és suvadási jelenségek kapcsán lépnek fel és úgy értel-

mezhetk, hogy az eredetileg rétegben települt kavics suvadás közben keveredett el

a rétegsor nagyrészét kitev iszappal. Eszerint szükségtelen föltenni, hogy az ilyen

kavicsok gleccserjég úszó tömegeibe kapaszkodva kerültek volna jelenlegi helyzetükbe.
A leírt jelenség a gravitációs mozgásoknak a zavaros áramlástól a hatalmas tektonikai
egységek megcsúszásáig terjed széles skálájában közbüls helyet foglal el.

B a 1 k a y

H e r z o g, L. F. -Pinson, W. H. Jr. — C o r m i e r, R. F. : Sediment age
determination by Rb/Sr analysis of glauconite (Üledék kormeghatározás glaukonit
Rb;'Sr analízisével) . Bull. of the Am. Áss. of Petr. Geol. 1958. Vol. 42. N. 2.

A szerzk összevetik az üledékes kzetek abszolút kormeghatározására eddig
használt összes módszereket és arra a megállapításra jutnak, hogy ezek közül a glaukonit-
ban lev Rb és Sr mérésével dolgozó eljárás a legmegfelelbb. Közlik a két elem elemzési
eljárását, ismertetve a hibalehetségeket. A glaukonit e szerepre nagy gyakorisága és
túlnyomóan autigén keletkezése miatt megfelel. A glaukonit autigén keletkezését alá-

támasztja az is, hogy a biotittal szemben a Rb glaukonitbeli koncentrációja csak viszony-
lag kisebb ingadozást mutat: 185— 310 milliomod súlyszázalékot, a biotitban mért
200—2000 milliomod súlyszázalékkal szemben. Az ezzel a módszerrel végzett abszolút
idmeghatározások kedvez eredményeket hoztak, New Jersev-i adatok szerint a
kréta-harmadidszak határ 52+ 8 millió évnek adódott. A módszer a jelenlegi technikai
módszerek mellett csak 30 millió évnél idsebb üledékeknél használható megfelelen.
Kiemeli a dolgozat, hogy az adatok szerint a mállás a glaukonitok Rb : Sr arányát nem
változtatja meg.

Ötvös

K a y e, C. A. : Military geology in the United States sector of the European theater
of operations during World War II (A katonai földtan szerepe a második világ-

háború európai hadszínterének amerikai szektorában) . Bull. of the Geol. Soc. Am.,
68. kot., 1. sz. 1957 január.

A címben említett területen bevetett geológusok két csoportban mködtek :

a) a fhadiszállás geológus-csoportja — hét fbl állt — és b) a vízkutató csoport,

1 geológus vezetése alatt. A második csoport tevékenysége nem tért el jelentsen a békés
célú vízkutatástól. Az els csoport elssorban légifényképek és a meghódítandó területek
földtani irodalma alapján a közlekedés nehézségeit jelz térképeket készített. Bretagne
egyik öblében légifényképekbl megállapították a tengerfenék üledékföldtani össze-

tételét, egy esetleges kiköt-kiépítés céljaira. (Erre nem került sor.) A továbbiakba^ a
talajviszonyok meghatározására többek között a bomba- és

,

gránáttölcsérek légifény-

képekrl kimért keresztmetszetét alkalmazták. Elzetes adatokat szereztek a lerombolt
és a szövetséges csapatok által ideiglenesen helyreállítani szándékozott Rajna-hidak
környezetének alapozási viszonyairól.

Egy hónappal a hadmveletek befejezése eltt, nagy sietségben két hét alatt

igyekeztek az Alpokra vonatkozó katonai földtani adatokat összegyjteni, amikor még
várható volt, hogy Hitler a Bajor és Osztrák Alpokba húzódik vissza végs ellen-

állásra. A szerz hibáztatja, hogy ez az adatgyjtés elzleg senkinek nem jutott eszéb'

.
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Általánosságban a második világháború európai hadszínterén a katonai földtant
a gyors elnyomulás következtében sokkal kisebb mértékben alkalmazták, mint akár
az els világháborúban ugyanezen a területen, akár a második világháború csendes-
óceáni frontján.

B a 1 k a y

K e 1 1 e r, W. D. : Argillation and direct bauxitization in terms of concentrations of

hydrogen and metál cations at surface of hydrolizing alumínium silicates. (Agya-
gosodás és direkt bauxitosodás hidrolizáló alumínium-szilikátok felszínén lev
hidrogén és fém-kation koncentrációja alapján). Bull. of the Am. Áss. of Patr.
Geol. 1958. N. 2.

Egyes megfigyelések szerint bizonyos ahmúniumszilikát kzetek részben köz-
vetlenül, részben a kaolinit-fázis közbeiktatásával bauxitosodnak. Ezek a különbségek
elssorban az átalakuló kzet felszíni pH -j áriak tulajdoníthatók. A szerz hangsúlyozza
a hidrolíziskor kialakuló, ún. „abráziós pH

”
szerepét, melynek savas vagy lúgos voltát

nefelinen, wollasztoniton, melanteriten és coquimbiten illusztrálja. A cikk foglalkozik

az agyagfajták bauxit-ásványokká való átalakulásának fizikai és kémiai feltételeivel.

L o w J. W. : Geologic field methods (Geológiai terepmódszerek). Harper and Brothers,
New York, 1957.

Igen sokoldalú kis kézikönyv jelent meg a külföldi szakkönyvpiacon. Szerzje
hosszú gyakorlattal rendelkez térképez geológus. Könyve mindent tárgyal, ami terep-

geológus számára fontos lehet, amire hirtelen szüksége van munka közben. Mindez
igen kellemes stílusban s igen sok ábrával, a függelékben pedig hasznos táblázatokkal.
A terepmunkában még járatlan geológus azonnal követni tudja a térképezés közben
lépésrl lépésre adódó problémák sorát. Bár a fejezetek folyamatosan következnek egymás
után, mégis nagyjából függetlenek egymástól, a szakember gyorsan és könnyen találja

meg benne a felmerül kérdések megoldását.
A terepmunka végzésének sorrendjében halad elre a könyv. A terepmunka

elkészítése, a kinti élet, táborozás sivatagban, magas hegységben — mind rengeteg
személyes tapasztalat alapján adott tanáccsal. A könyv lényeges nagy fejezetei ezután
a topográfiai és geológiai térképezés, szerkezetvizsgálati és rétegtani kutató munka,
ásvány-kzettani kutatás, valamint az igen jól összefoglalt fúrási geológia és a szelvények,

rétegsorrendek, geológiai grafikus ábrázolási módok, készletszámítási módszerek pontos
leírása. A topográfiai térképezés terén apró részletekig megy a szerz. A legújabb tech-

nikai fogásokat is igen világosan ismerteti. Nagy súlyt fektet pl. a légi fényképek térké-

pezési célokra való használatára. Leírja a szintez mszereket és a Brunton-kompaszt
— az amerikai geológus iránytjét^Sokszor talán túl nagy távlatokat tár fel, ami a hazai
viszonyok között túlzottnak vehet. A könyv kissé sokat foglalkozik a geodéziai problé-
mákkal, de ez érthet a szerz szemszögébl nézve, aki elssorban geodétaként kezdte
el geológiai tanulmányait, másodsorban sok még az olyan terület a földön, ahol a földtani

térképezés megkezdésekor mégcsak átnézetes topográfiai térképek állnak rendelkezésre.

A földtani térképezés terén sok új ötletet látunk.
Egészében véve igen ügyes geológiai zsebkönyv, amit az igen sok kiadást megért

L a h e e : Field Geology (terepgeológia) könyvhöz hasonlítanék, csak újabb felfogásban

és színesebb kiállításban. Idszer lenne hasonló, de hazai viszonylatra alkalmazott
geológus kézikönyv megírása és kiadása.

Rásonvi

M c K i n s t r y, H. E. : Mining Geology (Bányászati földtan). Prentice-Hall, Inc.

Englewood Clifís. 1957.

Bányászati földtan, aminek nincsen sem a teleptanhoz, sem a gazdaság-földtan-
hoz köze. Középutat jelent a földtan és a bányászat között. Megjegyzend, hogy kizárólag

az ércbányászattal foglalkozik a könyv, amirl az elszóban sem tesz említést a szerz.
A könyv négy f részre oszlik : a földtani adatok összegyjtése, az érckutatás és készlet-
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becslés földtani alapelvei, földtan a bányászat egyes munkafolyamataiban és az ércek
technológiai jellemzi. Az els fejezet részletesen foglalkozik a földtani térképezéssel

'

— mintabegyjtés, készletbecslés, kutató fúrások, geofizikai kutató módszerek, laborató-
c

riumi vizsgálati módszerek és az adatok korrelációja kérdésekkel. Mindezeket a kérdése-
ket gyakorlati szemszögbl nézve, igen alaposan kidolgozza. A terepi érckutatást, ásvány- .

kzettani, sztratigráfiai, törésszerkezeti útmutatások alapján és az ércterület mélység
1

felé való nyomozását a második fejezet tárgyalja, rengeteg példával és praktikus fel-

sorolással. Áz ércbányászat kérdéseivel foglalkozik a harmadik fejezet. „Elméleti vagy
praktikus eredményeket fog hozni a bányászat megindítása” a címe pl. az egyik bekez-
désnek. A bányaföídtani szolgálat legésszerbb felépítésére, a tudományos munkásságra
a gyakorlati mellett, hidrogeológiai problémákra, jelentések készítésére — mindenre
kiterjed a szerz figyelme. Végül igen használható érctechnológiai táblázatok, felsorolá-

sok, ércfeldolgozási eljárások leírása teszik a negyedik fejezetben teljessé a könyvet.
A sok szemléletes ábra, szelvény, táblázat és lexikonszer felsorolás kiváló kézi-

könyvet eredményeztek. Kár, hogy a felhozott példák legnagyobb része — ha többnyire
ismertek is számunkra — az amerikai kontinenssel foglalkozik.

Rásonyi

M i 1 n e, I. H. - Earley, J. W. : Effect of source and environment on clay minerals
(A képzdési hely és a kömvezet hatása az agvagásványokra). Bull. of the Am.
Áss. of Petr. Geol. 1958. VÓ1. 42. N. 2.

A két szerz a Mississippi alsó szakaszának és deltavidékének agyagásványait
vizsgálta. Többek közt bizonyítottnak vélik a K~ -tartalmú tengervíz illitesít hatását
montmorillonitokon, a deltának tengeri hatásoknak kitett részein. A dolgozat legérde-
kesebb megállapításai a lehordási terület kzetfajtái és klímatípusa, valamint a folyók
által szállított agyagásványfajták között tárnak fel összefüggéseket. Bár a Mississippi
vízgyjt területén a legkülönbözbb, lehordásra kerül kzetek, agyagfajták találhatók,
szállított agyagásványa zömében montmorillonit, ellentétben a tle keletre torkolló
kaolinitet-szállító három folyótól. Ez alátámasztja K e 1 1 e r professzor felfogását,

hogy az agyagásványok keletkezésénél a hangsúly' nem a lehordott anyagok jellegén,

hanem az éghajlati típuson van
; a Mississippi fként kevésbé csapadékos, montmorilloni-

tot képz területrl szállítja hordalékát, az utóbbi három folyó lehordási területén a
b eszések és a meleg éghajlat következtében fleg kaolinit képzdik. A szerzk vizs-

gálatai szerint a gyors ütem üledékképzdés helyein kismérv az agyagásványok
utólagos átalakulása.

Ötvös

C. F. Richter: Elementary Seismology, San Francisco, 1958, 768 pp.

A könyv Gutenberg, a szeizmológia nesztora együk közvetlen munka-
társának, C. F. Richternek geológus hallgatók Számára tartott eladásaiból kelet-

kezett s éppen ezért a szeizmológiának a geológiával való szoros kapcsolatát is igyekszik
kidomborítani, mindenütt ügyelvén arra, nehogy a hallgatóságot érthetségi nehézsé-
gekkel terhelje.

A könyv els része a földrengések leírásával, tulajdonságaival és megfigyeléseivel
foglalkozik. Mindjárt elsnek nagyon jó képet közöl a San Andreas törésvonalról. E kép
már a földrengések és tektonika kapcsolatára utal. A szeizmológia fontosabb dátumai
után a földrengések hatásáról, a szeizmográfok szerepérl beszél, majd a földrengések
keletkezésének részletes leírásába kezd. Sorra veszi a nevezetes rengéseket. Foglalkozik
a földrengések elzményreivel s az utórengésekkel. Külön tárgyalja a földrengések
hatását az épületekre. Majd a talajvízre és felszíni vizekre való hatásokkal foglalkozik,

ezek közül is kiemelkeden a tengerrengésekkel, tsunamikkal. Ezután a földrengés-
ersségi skálák fejldésével folytatja. Ezt a megfigyelési adatok feldolgozása követi.

Hogy a földrengések okaihoz közelebb kerüljünk, sorra veszi a földrengéstípusokat.
Ismerteti a szeizmográfok mködésének elveit, s az obszervatóriumok munkáját.

A Föld belsejének a szerkezetére külön részt szentel. A felületi hullámokon túl

tárgyalja a csatomahullámokat. A szeizmogramok értelmezésénél felmerül problémákba
is bevezeti az olvasót. S talán érdemes megemlíteni, hogy a földrengések közlési módjára
felhozott három példa közül elsként Budapest szerepel.
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Könyvének második fele a földrengések földtanát és földrajzát tárgyalja, sorra
véve a Föld legérdekesebb területeit. A könyv két nagy fejezetét teszi ki az újzélandi
és a kaliforniai rengések földtani tárgyalása.

Függelékként veszi fel a speciálisabb és geológus számára nehezebb kérdéseket.
A könyv nagyon világosan, érdekesen megírt olvasmányt jelent mindenkinek.

Egy nagy tapasztalatokkal rendelkez szeizmológus sok-sok földtani és geofizikai szem-
pontból fontos adatainak a kincsesbányája.

Egyed

S u
j
k o w s k i, Zb. L. , Flysch sedimentation (A flis képzdése). Bull. of the Geol.
Soc. Am., 68. köt., 5. sz., 1957 május.

A nemrégiben elhunyt, lengyel nemzetiség szerz, a kárpáti flis jeles ismerje,
ebben a poszthumusz dolgozatában a flis batiális keletkezése mellett tör lándzsát.
Meghatározása szerint a ,,fhs” név fáciest jelöl, melynek kzettani jellegzetessége a szám-
talan, élesen elhatárolt váltakozó pszammitos és pelites réteg, a tiszta mészkbetelepülések
nagy ritkasága, az üledéksorozat vastagsága és geoszinklinális-övhöz kötött volta

;

slénytani jellege az életnyomok (hieroglifák) gyakorisága és a makrofossziliák ritka-

sága. Néhány oldalon a flis legfontosabb sajátságainak tömör, áttekint leírását adja,
kárpáti, alpi, appennini és atlasz-hegységi flisterületek személyes ismerete alapján.
Az ülepedési sebességre ezer évenként 2—2,5 centiméter értéket ad meg. Ez nem áll

távol a mai kontinentális lejtk kékiszap-képzdményének képzdési sebességétl (ezer

évenként 1,8 cm körül). A flis batális képzdését valószínsítik a mélytengerkutatás
újabb leletei (homokrétegek jelenléte még 5000 m körüli mélységben is, makrofossziliák
vázainak ritkasága, kúszási nyomok szövedéke, áramlási eredet hullámbarázdáltság),
valamint az a körülmény, hogy a flis homokos rétegeinek osztályozott rétegzettsége
iszapdús zavaros vízbl való lerakódást jelez, melyet általában a gyakori vízalatti suva-
dással jellemzett kontinentális lejt sajátságának tartanak. Mindezekbl a szerz azt
a végkövetkeztetést vonja le, hogy a flis a mélyebb tengerrészek törmelékes üledék-
képzdésének típusa.

B a 1 k a y

Weaver, Ch. E. : Geologic interpretation of argillaceous sediments. Part I. Origin
and significance of clay minerals in sedimentarv rocks (Agyagos üledékek földtani
elemzése. I. Üledékes kzetek agyagásvánvainak eredete és jelentsége). Bull.

of the Am. Áss. of Petr. Geol. 1958. Vol. 42. N. 2.

A közlemény az agyagásványok földtani értelmezése és értéklése terén a jelenleg

általánosnak mondható, Grim és Keller által is hangoztatott felfogással szemben
más felfogást képvisel. Weaver szerint az ülepedési környezet viszonyai és az agyag-
ásványok jellege közt nincs szoros összefüggés, az agyagásványok , .törmelékes” kelet-

kezések („detrital”), elssorban az anyakzet jellegét tükrözik. Szembeszáll a diagenezis
laza értelmezésével. Szerinte nem tekinthet diagenezisnek egyik agyagásványfajta
másikba való átalakulása. Adatokkal alátámasztott megállapításai kétségkívül jelents
vitákat eredményeznek majd. A nagy figyelmet érdeml dolgozat második részében a
f agyagásványtípusok röntgendiffrakciós meghatározási módszerének adja jól áttekint-

het, korszer, görbékkel illusztrált leírását.

Ötvös

Yen, J. T. C. : Systematics and Distribution of Pyrgulifera M e e k (A Pyrgulifera
Meek rendszertana és elterjedése). Ann. d. Naturhist. Museums in Wien,
62. kt. 1958.

Az összefoglaló jellegre igényt tartó munka részletes- irodalmi áttekintéssel kez-
ddik. Majd részletesen foglalkozik a morfológiai bélyegekkel, az eddig ismert pyrguli-
ferás sorozatok faciológiai viszonyaival és faunatársaságával. Végül a fajok rövid leírá-

sát adja.

Sajnos a legújabb magyar irodalmat nem ismeri, mert sem az irodalomban fel

nem sorolja, sem az eredményekkel kapcsolatban nem említi Jakucsné Neub-
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randt E. : Óriásnövés Pyrgulifera faj Ajkáról (Földtani Közlöny 1949). c. cikket.

E cikkel pedig sok tekintetben azonos eredményekre jut, de sok esetben éles ellent-

mondásba kerül vele.

A szerz táblázatban állította össze a különböz Pyrgulifera-fajok területi és id-
beli elterjedését. Ezzel a táblázattal nem érthetünk egyet. Ajkáról ugyanis csak a P.
acutispira, P. compressa, P. c. nodulifera, P. protannata, Pi inflata, P. glabra, P. rickeri,

P. hantkeni fajokat említi, s ezek közül az acutispira, compressa, compressa nodulifera,

protarmata, inflata most leírt új faj, ill. alfaj. Valószínleg a bécsi múzeumban található
anyagból indul ki, amely nem lehet teljes. A budapesti egyetemen rzött ajkai faunában
ugyanis a fentieken kívül P. lyra Mát h., P. pichleri Hoers., P. armata Math.,
P. humerosa Me e k és P. pannonica Jakucs-Neubrandt fajok szerepelnek.

Az irodalomban még ajkai fajokként szerepl P. acinosa, a P. striata, P. ajkaensis-i,

szerz nem tartja Pyrguliferának.
Négy új fajt és egy új alfajt ír le. Véleményünk szerint nem teljesen jogosan,

mert a Pyrguliferák rendkívül nagy változatossága inkább formai és genetikai sorok
felállítását indokolná, a felesleges új fajok szaporítása nélkül.

Hiányossága még a munkának, hogy az eocén Pyrgulifera-fajokról nem vesz
tudomást, azokat teljesen figyelmen kívül hagyja.

V é g h n é
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En6JiHorpa(t>Hfl JiHTepaTypbi reoJiormiecKHX h CMewHbix HayK,

ny6aHKaunoHHbix b BeHrpnn b 1958 r.

A jegyzék összeállításánál a következ folyóiratokat és kiadványokat vettük figyelembe : 1 . Acta
Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae,— 2. Acta Zoologica Ac. Se. Hung.,— 3. Acta Archaeologica
Ac. Se. Hung., — 4. Acta Mineralogica-Petrographica, Acta Universitatis Szegediensis, Szeged, — 5. Állat-
tani Közlemények, — 6. A Magyar Állami Földtani Intézet Alkalmi Kiadványai, — 7. A Magyar Állami
Földtani Intézet Évkönyve, —'8. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Csoportjának Közlemé-
nyei, —- 9. Annales Musei Miskolciensis de Herrmann Ottó nm., — 10. Annales Historico-Naturales
Musei Nationalis Hungarici, Series Nova, — 11. Anthropologie, Páris, — 12. Archaeológiai Értesít,— 13. Bányászati Lapok, — 14. Bányászati Kutató Intézet Közleményei, — 15. Business Digest of India,
Bombay, — 16. Comptes rendus du Congrés des Sociétés Savantes de Paris etc. Páris, — 17. Die Natur-
wissenschaften

, Berlin,— 18. Figyel, Budapest, —- 19. Fólia Árcliaeologica, Budapest, -— 20. Földrajzi
Értesít, 21. Földrajzi Közlemények, — 22. Földtani Közlöny, — 23. Geofizikai Köziemének, — 24.

Geologica Hungarica, Series geologica, — 25. Geologie, Berlin,'— 26. Hidrológiai Közlöny, — 27. Karszt-
i és Barlangkutatási Tájékoztató, — 28. Magyar Tudomány, — 29. Mining Magazin of Madhya Pradesh,

India, — 30. Mszaki Élet, — 31 . Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. Stuttgart, — 32. Paláontologisclie
Zeitschrift, Berlin, — 33. Periodica Polytechnica, Budapest,— 34. Quartar, Bonn, — 35. Studia Geofisica
et Geodetica, Prága,— 36. Természettudományi Közlöny, — 37. Vízügyi Közlemények.

A
j
t a y Z. : Feladataink a bányavíz elleni védekezés területén. — Nos devoirs relatifs

á la protection contre des eaux miniéres. — Hamu 3aflaMH b oÖJiacTii 3amnTbi
npOTHB UiaXTHblX BOA-
Bány. Lapok 91. évf. 1. sz. 1 — 8, 5 ábra

Almássy B. — Kovács L. — Mándy T. : Agyagok vizsgálata öblítiszap
készítésre való alkalmasságuk szempontjából. — Examination des argiles pour
la préparation de boue de forage. — HcnbiTamie ralin b OTHomeHiie npnrOA-
hocth A-7H H3r0T0BjieHHH npOMbiBHoro pacTBOpa.
Bány. Lapok 91. évf. 2—3. sz. 138—142, 4 ábra

Bacsó N. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének éghajlata)

B a b i c s A. : A pécsvidéki kszénbányászat fejldéstörténetének fbb vonásai. —
Traits importants de l’histoire du développement du charbonnage dans le bassin
houiller de Pécs. — OcHOBHbie MepTbi MCTopmi pa3BHTHH KaMeHHoyrojibHOH npo-
MbimjieHHOCTH b paöOHe IleM.

Bány. Lapok 91. évf. 8—9. sz. 635—642, 7 ábra

Bagó F. : A halimbai bauxitbányák bányaföldtani és bányafeltárási helyzete —
La situation des mines de bauxite du point de vue de la géologie miniére et de
l’ouverture de la mine. — fopHoreononmecKue ycjiOBHH h nojiowemie bckphthh
OKCHTHoro pyaHHKa XajiHMöa.
Bány. Lapok 91. évf. 1. sz. 27—34, és 2. sz. 115—122, 10 ábra

B á 1 d i T. : Adatok Budafok és Törökbálint környékének rétegtani viszonyaihoz. —
Beitráge zr Kenntnis dér stratigraphischen Verhaltnisse dér Umgebung von
Törökbálint und Budafok bei Budapest. — flaHHbie k 3Hamiio CTpararpa-
(j)HMecKHx ycjiOBHH OKpecraocra TepeKöajniHT h EygaiJiOK okojio r. EyganemT.
Földt. Közi. 88, 1958, 428—436, 3 ábra, ném. R

Balogh K. — Horusitzky F. — Kretzoi M. — Noszky J. — Rónai
A. — Szentes F. : Magyarázó Magyarország 1 : 300 000-es földtani térképé-
hez. — Explications á la carte géologique au 1 : 300 000e de Hongrie. — Ou’hc-
HeHiiH k reojiorimecKOií KapTe b MacmTae 1 : 300 000 BeHrpim.
A M. All. Földt. Int. Kiadv. Budapest, Mszaki Kiadó, 1958, 1—115

7 Földtani Közlöny
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Bállá G v. : A Jászság geomorfológiai fejldéstörténetének vázlata. — Abriss dér
geomorphologischen Éntwicklungsgeschichte dér Jászság. — 3ckh3 reoMOp<})0.no-

rHHecKOH HCTopnH pa3BHTHH paiíoHa Hemar.
Földr. Ért. VII, 1958, 1 — 15, 3 ábra, or. ném. R

Bárdossy Gv. : The geoehemistry of Hungárián bauxites. Part I. — Geoehemie
dér ungarischen Bauxite. I. — Teoxii.vum okchtob BeHrpnn 1.

Acta Geol. V, 2, 1958, 103—155, 15 ábra, 12 táblázat, 5 diagr. angolul, ném. or. R
Bárdossv Gy. : The geoehemistry of Hungárián bauxites. Part II. — Geoehemie

dér ungarischen Bauxite II. — reoxii.Mim okchtob Beurpnii 2.

Acta Geol. V, 3—4, 255—286, 15 ábra, 4 táblázat, ném. or. R
Bárdossy G y.-né : A fehérvárcsurgói (Dunántúl) pannóniai kvarchomok üledék-

földtani vizsgálata. — Sedimentological investigation of the Pannonian (Upper
Plioeene) quartz sand deposit at Fehérvárcsurgó, Xorth Central Hungary. —
OcagOMHO-neTporpa^iiMecKoe ii3yMeHne KBapueBoro necna naHHOHCKOro B03pacTa,

npoHCxoanmero 113 c. OeiiepBapHypro (TpaHCaaHyim).
Földt. Közi. 88, 1958, 228—236, 6 ábra, 1 táblázat, ang. R

B a r n a J. : A komlóskai bentonit iparilag hasznosítható tulajdonságai. — Les propri-

étés utilisables du point de vue de l'industrie de la bentonite de Konrlóska. —
KanecTBa euroHUTa 113 c. KoM/iomna, ncnojTb3ye.Mbie npo.MbimjieHHOCTbio.

Bány. Kút. Int. Közi. II. évf. 1. sz. 1957, 97—113, 25 ábra, 9 táblázat

B a r t a Gy. : A földmágneses tér évszázados változásának longitudinális és transz-

verzális effektusa. — Longitudinal and transversal effect of the secular variation

of the geomagnetic field. — Geofiz. Közi. VII, 1, 1958, 3— 31, 5 táblázat, 11 ábra,

ang. R
B a r t a Gy. : A Nemzetközi Geofizikai Év célja, szervezete, módszere. — Aims,

organization and methods of the ÍGY. — Ue.ib, opraHii3amm h MCTOjbi Airr-a.
Földr. Közi. VI, 2, 1958, 175-181

B a r t h a L. ifj. : A Hold geofizikai hatásai. — Les effets géophysiques de la Lune. —
Teo(})ii3imecKMe AeiícTBim jiyHbi.

Természettud. Közi. II, 8, 1958, 344—346, 5 ábra
Bartha L. ifj.: Yeránderliche Mondflecke im Ringgebirge Atlas. — MeHHiomiieCH

nHraa nyHbi b ropax ATjiac.

Die Naturwissenschaften, 45, 12, 1958
Bendefy L. : Földrengés okozta kéregdeformációk. — Elastic, plastic and permanent

deformations of the earth crust, caused by earthquake. — Geofiz. Közi. VII, 3— 4,

1958, 153—168, 6 ábra, 11 táblázat, ang. R
Bendefy L. lásd Pécsi M. (Szekuláris mozgások Budapest térségében)
Bendefy L. : Szeizmotektonikai vizsgálatok Budapest fváros környékén. —

Seismotectonic examinations in the surroundings of Budapest. — CefiCMO-

TeKTOHiiyecKne uccjiegOBaHMH b OKpecraoc™ r. EvAaneuiTa.
Földr. Ért. VII, 2, 141—165, 9 ábra, 4 táblázat, ang. R

B e n k F. : A szovjet geológia szervezetérl. — De l’organisation de la géologie
sovietique. — OpraHii3amiH cobctckoíí reojionm.
Földt. Közi. 88, 1958, 359-364

Benkné Czabalay L. : Az egri téglagyári rétegösszlet faunaképe. — La fauné
de la série de la briquetterie á Eger. — OayHa tojiiuh KHpniiHHOro 3aB0Aa r.

3rep.
Földt. Közi. 88, 1958, 344—349, 2 tábla, 1 ábra, 1 táblázat, fr. R

Bisztricsánv E. — Csömör D. : Mieroseismical evaluation of the earthquake
of Januarv 12, 1956, and the crustal structure of the Hungárián basin. — Mikro -

seismische Bearbeitung des Erdbebens vöm 12. Januar 1956 und die Struktur
dér Erdkruste im Gebiete des ungarischen Beckens. — MnKpoceiic.MimecKafl opa-
OTKa 3e,MAeTpHceHim 12-oro mmapA 1956 r. n CTpoemie xopbi BeHrepCKoro ac-
ceiíHa.

Acta Geol. V, 2, 1958, 235—244, 3 ábra, angolul, ném, or, R
Bisztricsánv E. : A földrengések méretmeghatározásának új módszerérl. —

A new method fór the determination of the magnitude of earthquakes. —
HoBbiií mctoa a.ih onpegejieHHH BejniHiiHbi 3eMJieTpHceHim.
Geofiz. Közi. VII, 2 sz. 69—96, 1958, 12 ábra, 8 táblázat

B o g á r d i J. : Néhány újabb törvényszerség a hordalékmozgás elméletében. —
E nige neuere Gesetzmássigkeiten in dér Theorie des Geschiebetriebes. — Contri-
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butions to the tlieory of sediment transportation. — HeKOTOpbie HOBbie 3aK0-
HOMepHOCTII B TeOpHH ABH>KeHHH HaHOCOB.
Hídról. Közi. 38, 4, 1958, 241 — 252, 5 ábra, néni. ang. R

Boldizsár T. : Geothermic investigations in the Hungárián Piain. — Geothennische
Untersuchungen in dér Grossen Ungarischen Tiefebene. — recnrepMHHeCKHe hc-
ejiegOBaHMA Ha Eojibiuoií BeHrepcxoií HH3mchhocth.
Acta Geol. V, 2, 1958, 245—254, 5 ábra, angolul, néni. or. R

Borbély S. : Miskolc— Tapolca tavasbarlangja. — La grotte á lac prés de Miskolc-
Tapolca. — nemepa c 03epoM okojio r. MmuKOJiu-Tanoana.
Tennészettud. Közi. II, 11, 1958, 517, 1 ábra

Boros Á. : A moha mint idmeghatározó vezérkövület. — Les mousses comme index-
fossiles pour la détermination du temps géologique. — Mxh KaK pyKOBOAíimtie
HCKOnaeMbie aji« onpeACJieniiH B03pacTa.
Természettud. Közi. II, 12, 533

Bulla B. : Néhány megjegyzés a tönkfelszínek kialakulásának kérdésében. —
Bemerkungen zr Frage dér Entstehung von Rumpffláchen. — 3aMCManHA K
Bonpocy (JjopMIipOBaHHA 3p03H0HHblX M3CCHB0B.
Földr. Ért. VII, 1958, 257-274, ném, R

Bulla B. lásd Pécsi M. (Megjegyzések Budapest természeti földrajzának kutatás-
történetéhez)

Csajághy G. : Emszt Kálmán emlékezete. — En mémoire de K. Emszt. —
ílaMATb KanMaHa 3mct3 .

—
Földt. Közi. 88, 1958, 1 — 4, 1 fénykép, ir. jk.

Csajághy G. — Emszt M. — Szepesi K. : Über die chemische Konsti-
tution des Montmorillonits in ungarischen Bentoniten. — Xhmhmcckhh C0CTaB
AlOHTMOpHJIJlOHHTa B BCHrepCKIIX eHTOHHTaX.
Geologie, 7, 8, 1958, 1037-1048, 2 ábra

Csajághy G. — Emszt M. — Szepesi K. : The Chemical composition of

montmorillonite. — Chemische Zusammensetzung des Montmorillonits . — Xhmh-
HeCKHH COCTaB MOHTMOpHAJIOHHTa.
Acta Geol. V, 2, 1958, 157—168, 3 táblázat, angolul, ném. or. R

Csallánv S. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének vízrajza)

Cseh Németh J.: Az úrkúti mangánérctelep kifejldési típusai. — Les faciés

du gisement de minerai de manganése d’Urkút. — Oamin MapraHueBoro MecTO-
powAeHiia YpnyTa.
Földt Közi. 88, 1958, 399—415, 4 ábra, 3 táblázat, 1 melléklet, fr, R

Csepreghyné Meznerics I.: Remarques sur la stratigraphie du Miocéné. Comptes
rendus du Congrés des Sociétés Savantes de Paris et des Départements, Section
des Sciences, Sous-Section de Géologie, Colloque sur le Miocéné, Paris 1958,
131—138, franciául

Csepreghyné Meznerics I. : Die Fauna von Devecser und ihr Altér. —
C>ayHa c. jHeBenep h ee B03pacT.
Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. 50, ser. nov., 9, 1958, 49—53

Csepreghyné Meznerics I. : Zwei bis jetzt unbekannte Molluskenarten aus
dem ungarischen Miozán. — ÉBa ao chx nop HeH3BecTHbix BHAa MOAJiycKOB H3
BeHrepcKoro MiioueHa.
Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. 50, ser. nov., 9, 1958, 45— 47, 1 ábra

Csermák B. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének vízrajza)

C s e s z k ó M. : A szobi Csákhegy környékének kzet-földtani jellemzése. — Petro-
geologische Beschreibung des Csákberges bei Szob an dér Donau. — Teoiioro-

neTporpatjiimecKoe oxapaKTepii30BaHne OKpecTHoern ropu Max b c. Co.
Földt. Közi. 88, 1958, 315— 331, 3 tábla, 4 ábra, 4 táblázat, ném. R

Csiky G. : A Föld 1957. évi kolajtermelése. — La production d’huile minérale du
monde en 1957. — npoii3BOACTBO Hecjmi ívuipa b 1957 r.

Bány. Lapok 91. évf. 6 sz. 394—395, 1 táblázat

Csiky G. : Földünk legmélyebb olajfúrásai. — Les puits de forages les plus profonds
du monde. — CaMbie rnyöOKne He<jmiHbie CKBa>KMHbi Ha 3eMJie.

Bány. Lapok 91. évf. 7. sz. 1958, 493—497
Csömör D. — Kiss Z. : Magyarország szeizmicitása. — The seismicity of Hungary.

— Geofiz. Közi. VII, 3— 4, 1958, 169—180, 2 térk. 4 ábra, ang. R
C z a k ó F. : A nagylengyelt olajmez elvizesedésének okai. — Les causes de l’inonda-

v
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tion pár l’eau du champs pétrolifére de Nagylengyel. — ripHMHHbi OBOAnemiH t

ne(})TeHOCHoro pafioHa c. HagbjieHflbeji.

Bány. Lapok 91. év. 4. sz. 1958, 261 — 264

Dániel Gy. : Kutatás Antarktiszon (Nemzetközi Geofizikai Év) — Explorations sur
le territoire antarctique. — IIohckh Ha TeppHTOpMH AHTapKTHKH.
Természettud. Közi. II, 4, 1958, 145— 150, 10 ábra

ániel Gy. : Albánia. — Természettud. Közi. II, 12, 1958, 551 — 553, 6 ábra í

. Deák M. — Pálfalvy I. : Növényi maradványok a kalimbai bauxitban. —
Pflanzenreste aus dem Halimbaer Bauxit. — HaxogKii <j)jiopbi H3 öOKCirra c
XajiHMöa.
Földt. Közi. 88, 1958, 136, ném. R

Dudich E. ifj. : A Budai-hegység felseoeén briozoás rétegeinek ásványtani össze-
'

tétele. — Die mineralogische Zusanunensetzung dér Brvozoensehichtén im Ober-
eozán des Budaer Gebirges. — MiiHepaaorHMecKoe CTpoemie MinaHKOBbix cjioeB
BepxHero aoueHa b ropax Eyaa.
P'öldt. Közi. 88, 1958, 337—343, 4 ábra, 3 táblázat, ném. R

Egyed L. : Gondolatok egy „geomechanika” nyomán. — Pensées éveillée pár une
„géoméchanique”. — Maeh, Bbi3BaHHbie HeKOTopoií <reOMexaHHKOH».
Földt. Közi. 88, 1958, 138-146

Egyed L. : Continental drift, polar wandering and the internál constitution of tlie

Earth. — Miirpauiin KOHTHHeHTOB m nojnocoB h BHVTpeHHoe CTpoemie 3e.\uiH.

Acta Zoologica, III, 201 — 205, 1958
Egyed L. : On the meehanism of deep-focus earthquakes. — MexaHH3M myöOKHx

3eMJieTpaceHHÜ.
Studia Geofisiea et Geodetica, 2, 1958, 291 — 292, 3 ábra

Egyed L- : A hfluxus eredetérl. — The origin of terrestrial heat flow. — IIpo-

ncxo>KAeHne TenaOBOro TeHemm.
Geofiz. Közi. VII, 2, 97-100, 1958

E m s z t Kálmán emlékezete lásd Csajághv G.
Erdélyi J. — Koblencz V. — Tolnay V. : Über Hydroparagonit, ein neues

GÍimmermineral, sowie über seine Beziehungen zum Hydromuskovit, Natronillit

und Bramalht. — Hvdroparagonite, a new mica mineral, and its relations to
hydromuscovite, natronillite and bramallite. — O hobom cjhoahhom MHHepajie
rHgponaparoHiiTe, a T3K>Ke o er OTHomeHHjjx c rngpoMycKOBHTOM, HaTpoHHJumTOM
H paMajlJlHTOM.
Acta Geol. V, 2, 1958, 169—186, 1 ábra, németül, ang. or. R

Facsinav L. — Pintér A. — Pollhammer M. -né : A magasabb deriváltak
számításának gyakorlati eredményei néhány magyarországi gravitációs mérési
területen és a maradékhatások számításának kiterjesztése nagyobb terület-

egységre. — Practical results of the calculation of higher derivates on somé areas
of gravity survey in Hungary and the extension of the calculation of residual
effects to greater territorial units. Geofiz. Közi. VII, 1, 1958, 33—55, 13 ábra, ang. R

Fejér L. : A pécsi szénbányászat fejlesztésével kapcsolatos földtani kutatások eddigi
eredményei. — Les résultats atteints jusqu’á présent dans le domaine des reeher-
ches géoiogiques relatives au développement du charbonnage á Pécs. — Pe3yjib-

Tara flOCTHrHVTbie no reojiornneCKOH pa3Befli<e b cbh3m c pa3BHTne.M yrojibHOH
npoMbiLujieHHOCTH IleHCKoro accenHa.
Bány. Lapok 91. évf. 1958, 8—9. sz, 521 — 527, 8 ábra

Fekete Z. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének talajai)

Földvári A. : ,,Hydroaerolitic” rocks in the quatemary deposits of Hungary. —
Hvdroaerolitische Gesteine im ungarischen Ouartár. — Fnapoaapo.iHTiiMecKne
ropHbie nopoabi b HeTBepTHMHbix OTJiOKeHimx BeHrpHii.
Acta Geol. V, 3—4, 1958, 287—292, angolul, ném. or. R

F ö 1 d v á r i n é V o g 1 M. : A természetes izotópvizsgálatok hazai helyzete. — La
situation en Hongrie des recherehes dans le domaine des isotopes naturelles. —
CocToamie b BeHrpim iiccaegOBaHiiH ecTecTBeHHbix H30TonoB.
Földt. Közi. 88, 1958, 365

Földváryné V o g 1 M. — Koblencz V. : Tanulmány a hazai bentonitok
termikus viselkedésérl. — Study on the thermal attitdé of Hungárián ben-
tonites. — H3yMeHne TepAianbHoro noBegeHHH BeHrepcKHx chtohmtob.
Földt. Közi. 88, 1958, 453— 460, 15 ábra, ang. R
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Földváriné Vogl M. : The role of differential thermal analysis in mineralogy
and geological prospecting. — Rolle dér Differenzial-Thermoanalyse in dér Mine-
ralogie und in dér geologischen Sckürfung nach mineralischen Rohstoffen. —
Poab An$4)epeHunajibHO-TepMHMecKoro aHajni3a b MHHepajiornH h b reojionmecicOH
pa3BeaKe Ha MMHepajibHbie Cbipn.

Acta Geol. V, 1, 3—102, 1958, 36 tábla, 18 ábra, angolul, ném. or. R
Földváriné Vogl M. — Kliburszky B. : Essai sur la détermination des

ehaleurs de dissociation des minéraux. — Versuch dér Bestinnnung dér Zer-
setzungswárme von Mineralen. — üonbiTKa onpegeJieHHH TennoTbi pa3Jio>KeHHH
MHHepajioB.
Acta Geol. V, 2, 1958, 187—195, 2 ábra, franciául, ném. or. R

Földváriné Vogl M. : A differenciális termikus elemzés szerepe az ásványtanban
és a földtani nyersanyagkutatásban. — The role of differential thermal analysis
in mineralogy and geological prospecting. — Poab Aii(j)(})epeHUHajibHO-TepMHMecKOro

aHajin3a b MUHepajiormi h b reojionmecKOü pa3BeflKe Ha MHHepaabHbie cbipn.

A Magy. Áll. Földt. Int. Alkalmi Kiadv. 1958, 1 — 91, 62 ábra
F ü 1 ö p J. : A Gerecsehegység krétaidszaki képzdményei. — Die kretazeischen

Bildungen des Gereese-Gebirges. — MeaOBbie 0pa30BanHH rop Tepene.
Geologica Hung., ser. geol. 11, 1958, 1—124, 14 tábla, 52. ábra. ném. or. R

G a á 1 István emlékezete lásd Schréter Z.

Géczy B. : A csemyei júra Cephalopodák mennyiségi értékelése. — Quantitative
Auswertung jurassischer Cephalopoden von Csernye. — KojiHMeCTBCHHOe opeHe-
Hne ropcKHx Ue(J)aaonoA, nponcxoflHmnx H3 c. MepHe.
.Földt. Közi. 88, 1958, 125-127, 2 ábra, ném. R

Géczy B. : A Hexacoralliák törzsfejldésérl. — Über die Stammesentwicklung
dér Hexakorallen. — O (fniJioreHeTimeCKOM pa3BHTHH Hexacorallia.
Földt. Közi. 88, 1958, 464— 466, 1 ábra, 1 táblázat, ném. R

Gedeon T. : Az urán felhalmozódása különböz kzetekben. — Accumulation of
uránium in different rocks. — HaKonaeHHe ypaHa b ropHbix nopog.
Bány. Lapok 91. évf. 1. sz. 1958, 16—18

Georgiev D. T. — Jantsky B. — Siska V.: Az uránércek teleptana és

kutatási módszerei. — Gisements et métodes de recherche pour les minérais
d 'uránium. — 3ajieraHne ypaHOBbix pyg n pa3Be«0HHbie MeTogbi.

Bány. Lapok 91. évf. 7. sz. 1958, 433—441, 4 ábra, 10. sz. 700—702, és 12. sz.

760-766, 11 ábra
G ó c z á n L. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének vízrajza)

Grasselly Gy. : Veránderlichkeit dér Komplex-Anionenpotentiale in anisodes-
mischen und mesodesmischen Strukturen. — Variability of the complex anionic
potential in anisodesmie and mesodesmic structures. — Il3MeHHHB0CTb KOMnjieKC-
Horo aHHOHHOro noTeHunajia b aHH30AecMHHecKHx w Me30flecMHHecKHX CTpyxTypax.
Acta Geol. V, 3—4, 1958, 293—311, 2 ábra, 2 tábl., németül, ang. or. R

G r o s s z Á . lásd K i s s J.
Hédervári P. : A Geofizikai Év újabb hazai eseményei. — Les demiers événements

de l’Année Géophysique Internationale en Hongrie. — nocjiegHHe coöbiTiiH Me>K-
AyHapoflHoro reo<j)H3HHecKoro ro^a b BeHrpHH.
Mszaki Élet, XIII, 8, 1958

Hédervári P. : A Hold kérgének szerkezete. — La structure de l’écorce de la Lune.
CrpoeHue JiyHHoií Kopbi.

Mszaki Élet, XIII, 13, 1958
e r r m a n n Margit emlékezete lásd Székyné Fux V.
orusitzky F. lásd Balogh K.
orusitzky F. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének geológiája)

intsky B. : A Velencei-hegység földtana. — Géologie de la Montagne de Velence. —
reojiorHfl rop BeneHue.
Geologica Hung., ser. geol. 10, 1—170, 1958, 14 melléklet, 13 táblázat, fr. or. R

Jantsky B. lásd Georgiev D. T.
Juhász A. : A borsodi külfejtések földtani ismertetése. — Géologie des ouvrages

á ciel ouvert de Borsod. — H3Jio>KeHne reojiorun yrojibHbix pa3pe30B Eopmog-
CKOro öaccewHa.
Bány. Lapok 91. évf. 5. sz. 1958, 335—341, 10 ábra

Juhász J. — Szakváry J. : A hazai vízkutatási módszerek fejldése és alkal-

mazásuk.— Le développement des méthodes de prospection des eaux en Hongrie
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et leur application. — Pa3BHTHe mctoaob itohckob Ha BOfly b BeHrpHH h hx
npHMeHeHHe.
Vízügyi Közi. 1. fz. 29—75, 1958, 20 ábra

Kadic Ottokár emlékezete lásd K r e t z o i M.
Kaszanitzky F. : Genetic relations of the Pátka-Krakáshegy re occurrence,

Velence Area, North Central Hungary. — reHeTHHeCKHe oraomeHUH pygHbix Mec-

Topo>KAeHHH b rope KepaKaujxeab okojio c. naTKa.
Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung., 1958, 50, 19—30, 4 ábra, or. R

K a s z a p A. : Dogger rétegek újabb feltárása a Villányi-hegységben. — Ein neueres
Vorkonnnen von Doggerschichten im Villánver Gebirge. — HOBOe MeCTOpo>KAeHHe
CJioeB gorrepa b ropax BujuiaHb b BeHrpHH.
Földt. Közi. 88, 1958, 119—121, 2 ábra, ném. R

Kecskeméti T. : Bis jetzt in Ungam unbekannte Discocyclina und Asterocyclina
aus dem Eozán von Ajka. — /Jo chx nop Hen3BecTH3H Discocyclina h Asterocyc-
lina H3 SoueHa c. Ahka.
Ann . Hist.-Nat. Mus. Nat. Hímg. 50, ser. nov. 9, 1958, 39— 44, 1 tábla, 2 ábra

Kelemen S. — Kedves Gy. : Kolajtároló rétegek modellezése az elektromos
analógia elvének felhasználásával. — Modelage des gisements pétrolifé^es avec
d’emploi du principe d’analogie électrique. — MoAeAHpoBaHHe neijtTeHOCHbix nnac-
tob c npiiMeHeHiie.M npuHipma ajieKTpimecKOH aHajiorHH.

Bány. Lapok 91. évf. 1958, 725—729, 5 ábra
Kenyeres L. : Ritka, védett természeti kincseink. — Nos richesses naturelles rares.

— PeAKne npnpoAHbie uchhocth b BeHrpHH.
Természettud. Közi. II, 6, 1958, 247—248, 6 ábra

K e r t a i Gy. : A Föld kolajtermelése és tartalékai. — La production et les réserves

en huile minérale de la Térré. — IIpoh3boactbo h 3anacbi He<})TH Ha 3eMJie.

Figyel, II. évf. 5. sz. 1958, 11. o., 4 ábra
Kéz A. : Hogyan mozog a kavics a vízfolyás medrében? — Comment progressent

les galets dans le lit des courants d’eau? — Kan nepegBuraiOTCH ranbKH b pyc-
jiax TeneHiiH?

Földr. Ért. VII, 1958, 356-359, 3 ábra, 4 kép
Kiss J. : Ércföldtani vizsgálatok a siroki Damó-hegyen — Untersuchungen dér

Vererzung des Damóbergesim Mátragebirge. — HccjiegOBaHUH Ha opyAeHeHHe ropbi

ÉapHO b ropax MaTpa.
Földt. Közi. 88, 1958, 27— 41, 6 tábla, 4 ábra, ném. R

Kiss J. : A damóhegyi neogén üledékkzettani vizsgálata. — Sediment-petrographi-
sche Untersuchungen über das Neogen des Damóberges — OcagOMHO-neTporpa-
(JjHHecKHe HCCJieAOBaHHH HeoreHa Ha rope ÉapHO.
Földt. Közi. 88, 1958, 210-214, 2 ábra, ném. R

Kiss J. — Grossz A. : Konkrécióképzdés és új karbonátos fácies a Mecsek-
hegységi permi pszammitos összletben. — Formation of concentrations and a
new carbonatic facies in the Permian arenitic sequence of the Mecsek Mountains. —
Opa30BaHHe KOHKpeuHii h HOBan KapoHaTOBan (jiauiiH b nepMCKOií necHaHOH TOJime

rop Ménén.
Földt. Közi. 88, 1958, 416— 427, 3 tábla, 6 táblázat, 4 ábra, ang. R

Kiss Z. lásd Csömör D.
Kliburszkv B.: Die phvsikalischen Grundlagen dér geochemischen Potential-

berechnung. — Physical bases of the geochemical potential computations. —
d>H3HHeCKHe OCHOBbI BblHHCJieHHH TeOXHMHHeCKOrO nOTeHHHajia.
Acta Geol. V. 3—4, 1958, 313—321, 1 tábl., németül, ang, or. R

liburszky B. lásd Földváriné
oblencz V. lásd Erdélyi J.
r ö s s y L. : Adatok a Kisalföld mélyföldtanához. — Somé data conceming the

subsurface geology of the Kisalföld (Little Hungárián Basin). — Rannbie k
rjiyöOKOMy CTpoeHino MaAOH BeHrepcKOH Hii3i\ieHH0CTH.

Földt. Közi. 88, 1958, 291-298, 2 ábra, ang. R
K r e t z o i M. : Kadic Ottokár. — En mémoire de O. Kadic. — na.MATb O. Raguba.

Földt. Közi. 88, 1958, 13—21, 1 fénykép, ir. jk.

K r e t z o i M. : New names fór Arvicolid homonyms. — Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat.
Hung. 50, ser. nov. 9, 1958, 55— 58

Kr e t z o i M. : lásd Balogh K.
K r i v á n P. : Jéglencsés-leveles állótundra jelenségek Magyarországon. — Tundrener.
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scheinungen mit Eislinsen und Eisbláttrigkeit in Ungam. — Hbjichiiíi TyHgpu c

rjiHnuajibHbix jihh3 h jhictob Jibga b BeHrpnii.

Földt. Közi. 88, 201 — 209, 8 ábra, ném. R
Kriván P. : Tundrenerscheinungen mit Eislinsen und Eisbláttrigkeit in Ungarn. —

Tundra phenomena with ice lenses and ice foliation in Hungary. — TyngpOBbie
íiBJieHMí! c JiHH3aMH h nojiocaMH jibga b BeHrpHH.
Acta Geol. V, 3—4, 1958, 323—335, németül, ang. or. R, 8 ábra

Krolopp E. : A Budai-hegység csigafaunájának kialakulása. — Die Evolution dér
Schneckenfauna des Budaer (Ofener) Gebirges. — Pa3BiiTne (jjayubi racTponog b
ropax Eyga b BeHrpnH.
Állattani Közi. 46, 1958, 245—253, ném. R

Kubovics I. : A sukorói Meleghegy liidrotennás ércesedése. — The hydrothermal
re genesis of the Meleg Hill, Sukoró, Velence Mountains, Hungary. — Fngpo-
TepMajibHoe opygeHemie ropu Mener b c. UlyKopo.
Földt. Közi. 88, 1958, 299—314, 2 tábla 2 ábra, 6 táblázat, ang. R

K u r a 1 i F.-né : A földmágneses elemek menetének összehasonlítása néhány obszer-
vatórium 1950— 55. évi adatai alapján. — A comparison of the march of the geo-
magnetic elements in somé observatories in the vears 1950—55. — Geofiz. Közi.
VII; 2, 1958, 101-110, ang. R

Láng G. : A Pálvölgyi kfejt kisebb barlangjai. — Les grottes inférieures de la
carriére de Pálvölgy. — Majibie nemepbi xapbepa Fla.'iBejigb.

Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, 1957, 31 — 33
Láng G. — Ozoray Gy. : Karsztjelenségek a Csvári rögcsoportban. — Phéno-

ménes de karst dans le groupe de mottes á Csvár. — KapCTOBbie hbjichiih b
rpynne rjibi OKoao c. MeBap.
Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, 1957, 36—37

Láng S. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének geomorfológiája)
Láng S. ; Tibet. Természettud. Közi. II, 3, 1958, 104—110, 9 ábra
Láng S. : Természeti földrajzi tanulmányok Sükösd környékén. — Physisch-geo-

grapliische Studien in dér Umgebung von Sükösd. — <t>ii3HKO-reorpa(J)HMeCKHe

HCCJiegOBaHIIfl B OKpeCTHOCTH C. iílfOKeinfl.

Földr. Ért. VII, 1958, 275-287, 8 ábra, ném. R
Lászlóffv W. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének vízrajza)

Leél-Össy S. : A Kevély-hegycsoport karsztmorfológiája és barlangjai. — Karst-
morphologie und Höhlen dér Kevély-Berggruppe. — Moptjiojionm KapcTa h
nemepbi b ropHoii rpynne KeBeií b BeHrpnn.
Földr. Ért. VII, 1958, 17-32, ném. R

Lengyel É. — Mándy T. : A Tolcsva környéki bentonit genetikai viszonyai.
— Genetic relations of bentonite occurrences in the environment of Tolcsva,
NE Hungary. — TeHeTUHecKHe ycnoBnn eHTOHUTa, nponcxoflamero H3 r. TojmBa.
Földt. Közi. 88, 1958, 437—446, 6 ábra, ang. R

L i f f a Aurél emlékezete lásd M a u r i t z B

.

Lovas L. — Vitális Gy. : A békéscsabai vízkutatási terület vízföldtani adott-
ságai. — Hydrogeologische Gegebenheiten des Wasserforschungsgebietes Békés-
csaba. — Hydrogeologieal conditions at the hydraulic research area Békés-
csaba. — rngporeojiornnecKHe ycjiOBim BOgopa3BegOMHOn TeppnTopnn r. EeKeiima.
Hídról. Közi. 38, 2, 1958, 81 — 90, 15 ábra, ném, ang. R

Majzon L. : A jugoszláviai „sotzka” rétegek kora. — L’áge des couches „sotzka”
en Yougoslavie. — Bo3pacT CJioeB « inouKa» b lOrocnaBHU.
Földt. Közi. 88, 1958, 354-355

Mándy T. lásd Lengyel E.
Mándy T. lásd Tokody L.
Marosi S. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének geomorfológiája)
Mauritz B.: Liffa Aurél emlékezete. — En mémoire de A. Liffa. — na.ujiTb

Aypena Jln^a.
Földt. Közi. 88, 1958, 5—8, 1 fénykép, ir. jk.

Mauritz B. : Két újabb vulkáni kzettípus a Mecsek-hegységbl. — Zwei neue
vulkanische Gesteinstypen aus dem Mecsekgebirge. — flBa hobhx Tnna Byn-
KaHHnecKHx ropHbix nopoa n3 rop MeneK.
Földt. Közi. 88, 1958, 42—47, 3 tábla, ném. R

Mauritz B. : Újabb ásványkzettani érdekességek hazánkban. — Neuere rninera-
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logisch-petrographische Beobachtungen in Ungarn. — HoBbie MHHepaJio-neTpo-
rpaibimecKHe Haö;no,neHHfl b BeHrpmi.
Földt. Közi. 88, 1958, 447-452

Mauritz B. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének kzetei és ásványai)

Nagy E. : Szemnagysági vizsgálatok vékonycsiszolatban. — Granulometric studies

in thin sections. — rpaHyjiOMeTpHHecKne nccjieflOBaHHH b imimjiax.

Földt. Közi. 88, 1958, 111 — 118, 2 ábra, 4 tábl., ang. R
Nagy L.-né — Pálfalvy I. : snövénytani módszerek újszer alkalmazása a

rétegtani kiértékelésnél. — Eine neuartige Anwendung paláobotanischer Methoden
in dér Stratigraphie. — HOBOe npHMeHemie najieoOTammeCKHx MeTOflOB b CTpa-

Tnrpa<}>HH.

Földt. Közi. 88, 1958, 350—353, 1 ábra, ném. R
Nagy I. Z. : Kiegészít adatok a mecseki júra flórájához. — Coinplementary data on

the Jurassic flóra of the Mecsek Mountains. — flonojibHHTejibHbie gaHHbie o lopcKOH
(bjiope, npoHCxoAnmeH H3 rop MeneK.
Földt. Közi. 88, 1958, 128-130, 1 tábla, ang. R

Nagy I. Z. : Teudopsis subacuta n. sp. a mecseki liászból. — Teudopsis subacuta n. sp.

aus dem Mecseker Lias. — Teudopsis subacuta n. sp. H3 Jieüaca rop MeweK.
Földt. Közi. 88, 1958, 240-241, 1 tábla, ném. R

Nagy I. Z. : Cephalopoda rágószerv a Mecsek középs júra (bath) rétegeibl. — Ein
Cephalopoden-Gebiss aus den mittleren Jura-(Bath) Schichten des Mecsekgebirges.
— MeniocTb UetJíajionoAbi H3 cnoeB cpeaHen iopbi b ropax Me>ieK.

Állattani Közi. 46, 3— 4, 1958, 273—276, 1 tábla, 1 ábra, 1 tábl., ném. R
Nagy I. Z. : Kszénerdk a Mecsekben. — Les forets á charbon dans la mte Mecsek. —

" YrjieBbie jieca b ropax Meuex.
Természettud. Közi. II, 4, 1958, 181—183, 7 ábra

Nagy L-né: A mátraaljai fels-pannóniai kori barnakszén palinológiai vizsgálata.
— Palynologische Untersuchung dér am Fusse des Mátra-Gebirges gelagerten
oberpannonischen Braunkohle. — najniHOJionmecKoe n3yMeHne BepxHe-naHHOH-
CKOro öyporo yraa, 3ajieraiomerocfl y nogouiBbi rop MaTpa.
A M. Áll. Földt. Int. Évk. 47. köt. 1 fz. 1958, 1 — 352, 29 tábla, 5 tábl., 3 mell.,

ném. or. R
emesné Varga S. lásd T o k o d y L.
oszky J. lásd Balogh K.

y i r M. Réka : A Lagenidae család új alakjai a szokolyai tortóniai rétegekbl. —
Neue Formen dér Familie Lagenidae aus den tortonischen Schichten von Szokolya.
— HoBbie (jjopMbi Jlazenudae H3 toptohckhx cnoeB c. CoKOüa.
Földt. Közi. 88, 1958, 243-244, 1 tábla, ném. R

N y i r M. Réka : The studying of Foraminifera in thin sections. — I43yneHne
<t>opaMHHH(j)ep b mjiniJjax.

Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. 50, nov. ser. 9, 1958, 30—38, 1 tábla

O 1 1 1 i k P. : Adatok az északi Bakony földtanához. — Contributions to the geology
of the Northern Bakony mountains. — J^aHHbie k reonorun rop EaKOHb.
Földt. Közi. 88, 1958, 215—220, 3 ábra, ang. R

OvckinnikovL. N. : Experimental study of the processes of re genesis. —
Experimentale Untersuchung dér Erzbildungsprozesse. — SKCnepiiMeHTanbHOe
M3yMeHne npoueccoB pynoopa30BaHHH.
Acta Geol. V, 3—4, 1958, 337—350, 14 ábra, 1 tábl. angolul, ném. or. R

O z o r a y Gy. : Nógrádi bazaltüregek. — Les cavités de basalte á Nógrád. —
Ea3a.ibTOBbie nojiocm b c. Horpag.
Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, 1957, 37— 40

Ozoray Gy. lásd Láng G.
Ötvös E. ifj. : Szárazföldi vörösagyag képzdmények a Budai-hegységben. — Vor-

kommen von terrestrischem rtem Tón im Budaer Gebirge. — MeCTOpojKgeHiie
KOHTiiHeHTajibHoii KpacHoü rjniHbi b ropax Byga.
Földt. Közi. 88, 1958, 221-227, 7 ábra, 2 tábl., ném. R

P a á 1 Á.-né : Tzegdolomitképzdés a komlói kszénben. — Torfdolomitbildung in

dér Steinkohle von Komló. — Opa30BaHne flOJiOMHTOBoro Topijta b KaMeHHOM
yrjie MecTHocTii Komjio.
Földt. Közi. 88, 1958, 122—124, 1 tábla, ném. R

Pálfalvy I. lásd Deák M.
P á 1 f a 1 y I. lásd Nagy Lászlóné
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Palik P. : Alsópannóniai kovamoszat- és kovaszivacsmaradványok. — Kieselalgen-
und Spongienreste aus dem „gelben” Pannonsand von Bogács. — HaxogKH
KpeMHeBbix BOAOpocjieií n ryOK H3 HHHCHenaHHOHCKnx OTJio>KeHHH c. Borán.
Földt. Közi. 88, 1958, 83- 100, 9 tábla, 1 tábl., néni. R

P a n t ó G. : A Paricutin vulkán földtani tanításai. — The geological teaching of
Paricutin volcano. — reojiomnecKHe BbiBOgbi ByjiKaHa llapHKyTHH.
Földt. Közi. 88, 1958, 101—110, 8 ábra, ang. R

P a p p F. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének vízrajza)
Pécsi M. : A földfelszín fomiacsoportjainak ábrázolása. — Darstellung dér Relief-

formen des Festlandes. — H3o6pa>Kewie rpynnupoBaHHbix (jiopM 3eMH0H noBepx-
HOCTH MaTepilKOB.
Földr. Közi. VI, 1, 1958, 27—35, 1 térkép, or, néni. R

Pécsi M. szerk. : Budapest természeti képe. — B'image naturelle de Budapest. —
npupoflHafl KapTHHa r. By^aneuiT. — írták : Bacsó N., Bendefy B.,
Bulla B., Csallány S., Csermák B., Fekete Z., Góczán B.,
Horusitzky F., Láng S., Bászlóffy W., Boksa I., Marosi S.,

Mauritz B., Papp F., Pécsi M., Schréter Z., Somogyi S.,

Szilárd J., Szts E., Zólyomi B., Budapest földrajza I. Akadémiai
Kiadó, 1958, 1 — 744 o., 97 ábra, 95 kép, 20 tábla, 8 térkép

Pécsiné Donáth É. : Dunaterasz-kavicsok görgetettségi vizsgálata. — Investi-
gations on the roundness of Danube terrace gravels. — HccjiegOBamie HaKaTaH-
Hocfn TeppacoBbix rajién p. ílyHan.
Földt. Közi. 88, 1958, 57—75, 12 ábra, 4 táblázat, ang. R —

Pintér A. lásd Facsinay B.
Pintér I. : A Kovácsi hegy. — Be mont Kovácsi. — Topa KOBann.

Természettud. Közi. II, 12, 531 — 533, 5 ábra
Pintérné Nemesszeghy A. : A Keszthelyi hegység és a Tapolcai medence. —

Be mont Keszthely et le bassin de Tapolca. — fopbi KecTxeii h acceiÍH Tanojibua.
Természettud. Közi. II, 1, 1958, 24— 26, 4 ábra

P ó c s T. : Beitráge zr Moosflora Ungams und dér st- und Südkarpaten. —
ílaHHbie k moxoboh ({mope BeHrpun h B-K)-KapnaTOB.
Aam. Hist. Nat. Mus. Nat. Hxmg. 50., ser. nov. 9, 1958, 107— 1 19, 2 ábra, 1 táblázat

Pollhammer M.-né lásd Facsinay B.
P r i n z Gy. : Az országdomborzat földszármazástani magyarázata. — Genetische

Erklárung des Bandesreliefs. — reHCTHiecKoe obHCneHHe pejibeijm CTpaHbi.

Földr. Közi. VI, 1958, 213— 236, hozzászólásokkal, ném. R
R. á s k y K. (M o e s s n é) : Fosszilis növények a salgótarjáni kszénfekübl. — Fossil

plants írom the floor of the coal-seam of Salgótarján, (North Hungary). —
HcKonaeMaji <j)jiopa H3 noAOiiiBbi ymenocHon tojuhh mccthocth UlajiroTapHH (C-BeHr-
piifi). Földt. Közi. 88, 1958, 131-135

Rásky K. : Az Atopochara trivolvis Peck rétegtani szerepe Magyarországon. —
New occurrence of the Atopochara trivolvis Peck in Hungary. — HoBoe
MeCTOHaxo>K,aeHHe Atopochara trivolvis Peck b BeHrpnu.
Földt. Közi. 88, 1958, 461-463, 3 ábra, ang. R

Rásky K. : Die obermiozáne Flóra von Tállya (Nordostungarn, Hegyalja). —
BepxHeMHoneHCKan ({uiopa 113 c. Tana, CB-BeHrpim.
Paláont. Zeitschr. 32, 1/2, 1958, 11—12 (A Paláont. Gesellschaft Freiburgban
1957. aug. 27— 31-ig tartott ülésszakán elhangzott eladás kivonata)

Rásky K. : Die obermiozáne Flóra von Tállya (Oberungarn). — BepxHeMHOuenCKatf
(júiopa H3 c. Táji, CB-BeHrpnH.
Paláont. Zeitschr. 32, 3/4, 1958, 181—189, 2 tábla, 1 ábra

Reményi P. : Mongólia vízföldtani viszonyai. — The hydrogeology of Mongoha. —
THAporeononmecKiie ycaoBim MoHrojirm.
Hidrol. Közi. 38, 5, 1958, 331— 337, 5 ábra

Rónai A. : Magyarország talajvizeinek vegyi jellege. — Chemischer Charakter dér
Grundwásser Ungams. — Chemical character of Hrmgary’s groundwaters. —
XHMHHecKHií xapaKTep noa3eMHbix boa BeHrpnu.
Hidrol. Közi. 38, 1, 1958, 42—54, 14 ábra, ném. ang. R

Rónai A. lásd Balogh K.
Scheffer V.: Az erdélyi smasszívum problémája. — Das Problem des trans-

sylvanischen Urmassivs. — Hpo.ieMa ApeBHero MaccMBa TpaHCHJibBaHHH.
Geofiz. Közi. VII, 3—4, 1958, 209—227, 9 ábra, or. ném. R
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Schmidt E. R. : Studies on the tectonics of the Hungárián betwixtland as an
example of theoretical research and practical of geomechanics. — In : Vortical
and other torsional structures and problems of syntaxis of tectonic Systems. —
Peking, 1958, 1—11 o., 7 ábra (kínaiul)

Schréter Z. : Gaál István emlékezete. — En mémoire de I. Gaál. — IlaMflTb
HuiTBaHa Tana.
Földt. Közi. 88, 1958, 7—12, 1 fénykép, ír. jk.

Schréter Z. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének geológiája)

Siska V. lásd Georgiev D. T.

Somogyi S. lásd Pécsi M. (Budapest földrajzi helyzete)

Stegena L. : A Nagyalföld geotermikus viszonyai. — Geothermic State of the
Great Hungárián Pláne. — TeoTepMHHecKHe ycJiOBHH BeHrepcKOÜ Hn3MeHH0CTn.
Geofiz. Közi. VII, 3— 4, 1958, 229—238, 6 ábra, ang. R

Stegena E. : Seismische Untersuchungen dér Tiefstruktur dér Erdkruste in Ungam. —
CeHCMimecKiie nccjiegOBaHiiH rjiyöOKoro CTpoeHim 3e.MH0ií KOpbi b BeHrpwH.
Studia Geofisica et Geodetica, 2, 177—182, 1958

Strausz L. : Ungula Caprae-szint DNY-dunántúh fúrásban. — Congeria ungula
caprae-Horizont in einer Bohrung im siidwesthchen Transdanubien. — Topn-
30ht c Ungula Caprae, HaHfleHHbiii b CKBa>KHHe b KD-oh TpaHCgaHyönn.
Földt. Közi. 88, 1958, 237-239, 1 tábla, ném. R

Szabó P. : A Csabrendek Cn 211 bauxitkutató fúrás. — The bauxite prospecting
well of Csabrendek No Cn 211, Bakony Mountains, Hungary. — Pa3Befl0MH0e
óypeHne Ha óokcht N° 211 b MaópeHgeK, ropbi BaKOHb, BeHrpim.
Földt. Közi. 88, 1958, 332-336, 2 ábra, ang. R

Szádeczky-Kardoss E. : A vulkáni hegységek kutatásának néhány alapkérdé-
sérl. — Neue Untersuchungen in dér tertiáren Vulkanzone dér Kárpátén. —
HoBbie HCCJieflOBaHHH b ByjiKaHHHecKOH 30He TperanHoro B03pacTa KapnaTOB.
Földt. Közi. 88, 1958, 171 — 200, 1 tábla, 17 ábra, 1 tábl., ném. R

Szádeczky-Kardoss E. : On the petrology of volcanic rocks and the inter-

action of magma and water. — Über die Petrologie dér Vulkanite und die Wechsel-
wirkung von Magma und Wasser. — O neTpojiormi ByjiKaHHwecKHX nopog h o
B3aHMH0fleÜCTBHH MarAlbl H BOgbl.

Acta Geol. V, 2, 1958, 197—233, 17 ábra, 2 tábla, angolul, ném. or. R
Szádeczky-Kardoss E. : Hydrated ionic radii and hydrothermal re genesis

from the point of view of the geoehemical potentials. — Acta Geol. V, 3— 4, 1958,
351 — 357, 2 táblázat, angolul

Szádeczky-Kardoss E. : Bemerkungen zu einer Arbeit von F. Ueutwein
und K. Doerffel. — Comments on a paper by F. Leutwein and K. Doerffel. —
npHMenaHMH k ogHoií H3 paOT O. JleiíTBefiHa h K. TíepttxJiejiíi.

Acta Geol. V, 3—4, 1958, 359—380, németül, ang. or. R. 1 táblázat
S z a 1 a y T. : A Kárpátok geotektonikai szintézise. — Geotektonische Synthese dér

Kárpátén. — reoTeKTOHHHecKHÜ CHHTe3 KapnaTOB.
Geofiz. Közi. VII, 2, 1958, 111— 145, 3 térkép, 6 ábra, németül, magy. R

Székyné Fux V. : Herrmann Margit emlékezete. — En mémoire de M. Hemnann.
— naMHTb MapruTa XeppMaHa.
Földt. Közi. 88, 1958, 22—26, 1 fénykép, ir. jk.

Szénás Gy. : Geofizikai teleptan. — Geophysikalische Lagerstáttenlehre. —
Teo({)H3HHeCKOe yneHiie o MecTopo>KfleHHHX. A geofizikai kutatómódszerek alkal-

mazása. Akadémiai Kiadó, 1958, 1 — 272 o. 157 ábra
Szénás Gy. : The application of the geophysical methods in Hungary. —

npHMÉHeHHe reO(f)I13HMeCKHX MCTOflOB B BeHrpHH.
AEning Magazin of Madhya"Pradesh, India, 4, 1958, 25—29, angolul

Szénás Gy. : The participation of the Hungárián Geopliysieists in the intemational
development of Geophysics. — ynacTHe BeHrepcKiix reo(j)H3iiKOB b MOKgyHapog-
HO.M pa3BHTHII TeO(j)H3HKH.

Business Digest of India, Bombay, 6, 1958, 123—127, angolul
Szentes F. lásd Balogh K.
Szepesi K. lásd Csajághy G.
Szilárd J. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének geomorfológiája)
Szófogadó P. : Felszíni alaktan és mélyszerkezet kapcsolatának felhasználása

Hajdúböszörmény vízellátására. — Nutzung dér Beziehung zwischen Ober-
fláchenmorphologie und Tiefentektonik für die Wasserversorgung von Hajdú-
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böszörmény. — Hcno;ib30BaHiie CBH3bi Me>KAy Mopijjonorneií h reojiornen aaa
BOAOCHaJKemiíi ropoAa XanAyöecepMeHb.
Hídról. Közi. 38, 4, 1958, 309—312, 5 ábra, or. nem. R

z t s E. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének geológiája)
zurovy G. szerk. : A kolajkutatás és feltárás módszerei Magyarországon. — Les

méthodes de recherches et d’exploitation de Timiié minérale en Hongrie. —
MeTOAbi noncKOB n pa3paOTKH He<})Tn b BeHrpun.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957, 1 — 679 o., 406 ábra, 14 tábla, 16 melléklet

Tanay J. : Veszprémi karsztvíz-feltárások. — Karstwasseraufschliessungen bei
Veszprém. — Pa3BeAKa KapcTOBbix boa y ropoAa BecnpeM.
Hidrol. Közi. 38, 3, 1958, 175—180, 5 ábra, or., ném. R

Tasnádi Kubacska A. : Mondák állatvilága. — La fauné des mythes. —
OayHa mikJjob.

Mvelt Nép Kiadó, Budapest, 1958, 1 — 300 o.

Tasnádi Kubacska A. : Nagy magyar természetkutatók. — Grands naturalistes
liongrois. — nepegOBbie BeHrepciaie HaTypajuiCTbi.
Gondolat Kiadó, Budapest, 1958, 1 — 200 o.

Tasnádi Kubacska A. : Kitaibel Pál, a magyar föld felfedezje. — P.
Kitaibel, l’explorateur de la térré hongroise. — 14. Kmanoeji, HCCaegOBaTeAb
BeHrepcKOií 3eMjin.

A Magy. Tud. Ak. Bioi. Csop. Közi. II, 2, 113—121
Thoma A. : Métissage ou transformation. — Ivssai sur les honmies fossiles de Palestine.

— CKpemiiBaHHe nopog hjiii TpaHC^opMauim. 3ckh3 Ha HCKonaeMbix jhoahx H3
riajiecTHHa.

L’Anthropologie, Páris, 61, 470—502, 1957 és 62, 30—52, 1958
Thoma A. : A Homo sapiens fosszilis nyakszirtcsontjának töredéke a Tapolcai szikla-

fülkébl. — Un fragment d’occipital (Homo sapiens fossilis) provenant de l’abri

de Tapolca. Ann. Mus. Miskolciensis de Hernnann Ottó nm. 1, 60— 65, 1957
Tokod y L. — Mándy T. — Nemesné Varga S. : Gorceixit Felsbányáról

(Baia Sprie) — Gorceixit von Felsbánya (Baia Sprie). — Földt. Közi. 88, 1958,
76—82, 4 ábra, ném. R

Tokody L. : Erinnerung an Margaréta Herrmann (1898—1957). — IlaMHTH Maprirr
XeppMaHH (1898—1957).
Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 50, ser. nov. 9, 7—10, or. R

Tokody L. : Quarzkristalle aus dem Gutingebirge. — KeapneBbie KpncTaJiJibi H3
rop Tym.
ActaMin. Petr. Szeged, 1958, XI, 3 ábra

Tokody L. — Mándy T. — Nemes-Varga S. : Gorceixit von Felsbánya
(Baia Sprie) — Neues Jb. f. Min. 1957, Heft 12, 255—263, 4 ábra

Tolnay V. lásd Erdélyi J.Tömör J. : A magyarországi olajkutatás új eredményei és lehetségei. — Résultats
nouveaux et possibilités de la prospection de gisements pétroliers en Hongrie. —
HoBbie pe3yjibTaTbi h bo3mo>khocth pa3BeAKH no He(jmi b BeHrpun.
Bánv. Lapok 91, 9, 1958, 717— 724, 8 ábra

Tömör J. : Oolitképzdés termel olajkutakban. — Entstehung von Ooliten in

produzierenden Erdölsonden. — OojniTOo6pa30BaHHe b paooTaiome.M iieijiTnuOM

KOJTOAhe.
Hidrol. Közi. 38, 3, 1958, 182—187, 3 ábra, or. ném. R

Tóth G. : A földkéreg árapálya. — Le flux et reflux de l’écorce terrestre —
npHJIHB H 0TJ1HB 3eMH0H KOpbl
Magyar Tudomány, 1958, 8—9, 351 — 363, 3 ábra

Tusnády F. lásd V i g h F.
Vadász E. : Visszatekintés. — Rétrospection. — BocnOMHHaHnn.

Földt. Közi. 88, 1958, 165—170, 1 képpel
Vadász E. : A földtörténet tanulságai. — Les enseignements de l’liistoire de la térré. —

BbiBOgbi ncTopnn 3eMJin.
Természettud. Közi. II, 1, 1958, 5—6

Vadász E. : A földi élet keletkezésének ,,geopoézise”. — La «géopoésie» de 1’origine

de la vie terrestre. — <<reonoe3nn» nponcxoKAeHiin >kh3hh Ha 3eMJie.

Természettud. Közi. II, 11, 1958, 487— 490
Vendel M. : Die Substituierbarkeit dér Ionén und Atomé von geochemischem

Gesichtspunkte aus. II. Über eine annáhemde Bestimmung dér Diadochieneigung.
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— The replaceability of ions and atoms from the geochemical point of view. —
II. On the approximate detennination of the tendency to diadochy. —
3aMemaeM0CTb hohob h aTOMOB c tomkh 3peHna reoxHMHH 2.

Acta Geol. V, 3— 4, 1958, 381 — 433, 16 táblázat, németül, ang. or. R
V e n d 1 A. — M á n d y T. : Über die blaue Farbe einiger Mineralien. — 0 CHHeM

UBeTe HeKOTOpwx MHHepaaoB.
Acta Min.-Petr. XI, 1958, Szeged, 61 — 67, 1 tábl.

V e n d 1 A. : Über die Verwitterung dér Nephelinsyenite. — 0 BbiBCTpiiBaHHH
He(J)eJIHHCHeHHTOB.

Periodica Polytechnica, 2, 3, Budapest, 1958, 239—241
V e n d 1 A. : A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története. — Die Gesehichte

dér hundertjáhrigen Ungarisehen Geologischen Gesellschaft. — MCTOpnn Cto-

jieTHero BeHrepCKOro reojiorrmeCKOro OöigecTBa.
Budapesti Mszaki Egyetem Központi Könyvtára, Mszaki Tudománytörténeti
kiadványok 9. sz., Tankönyvkiadó, 1958, 1 — 276 o., 12 ábra, 8 tábla, ném. or. R

Vértes L. : Medveemberek krónikája. — La chronique des hommes-ours. —
XpoHHKa HenOBeKa MeaBeaben.
Gondolat Kiadó, Budapest, 1957, 211 o., 43 tábla, 62 kép

Vértes L. : Moustiéri vagy szeletai-e a Kiskevélyi barlang alsó rétegének lelete ?

— Ist dér Fund aus dér unteren Sehicht dér Kiskevélyer Höhle ein Moustérien
oder ein Szeletien? — MycTbepCKHe-JiH hjih ceaeTCKHe HaxogKH HH>KHero caoa
KHuiKeBeHCKOn nemepbi.
Arch. Értesít, 85, 1958, 127—131, 1 ábra, or. ném. R

Vértes L. : Die Rolle des Höhlenbáres im ungarisehen Paláolithikum. — PoJib

nemepHoro MegBeaba b BeHrepcKOM naaeoanTe.
Quartár, Bonn, 10, 1958/59, 1 tábla, 5 ábra, 151—169

Vértes L. : Beitráge zr Abstammung des ungarisehen Szeletien. — üaHHbie k
npoHCxo>KaeHiiio ceaeTCKOro nepnoga b BeHrpuH.
Foha Arch. X, 1958, 3-15, 2 tábla

Vértes L. : Die archáologischen Funde dér Szelim-Höhe. — ApxeoaornaeCKHe
HaxogKH b nemepe CeaHM b BeHrpnn.
Acta Arch. 9, 1958, 5—18, 1 tábla

Vigh F. — Tusnády F. : A nagyegyházai barnakszénmedence hidrológiai viszo-

nyai és a vízveszély elleni védekezés irányelvei. — Les conditions hydrologiques
du bassin houillifére de Nagyegyháza et les principes de prévenir l’irruption des
eaux souterraines. — THgpojTon-mecKHe ycjiOBita yrojibHoro öaccenHa Hagbegb-
xa3a h MeTOgbi 3amnTbi npoTHB onacHOcm BOgbi.

Bány. Kút. Int. Közi. II, 1, 1957, 113-131, 4 ábra
Vitális Gy. lásd Lovas L.
Vitális S. : Földtani kutatásaink a szocializmus építésében. — Nos recherches

géologiques au cours du développement du soeiahsme. — reoaomMeCKHe nc-

cjiegOBaHna b npouecce nocTpoeHim counajin3Ma.
Földt. Közi. 88, 1958, 356-358

Vörös I. : Iszkaszentgyörgyi bauxitszelvények inikrotnineralógiai és nyomelemvizs-
gálata. — Examen microminéralogique et des éléments sporadiques des coupes
de bauxites de Iszkaszentgyörgy. — MnKpOMHHepa.nonmeCKOe iiccjieaOBaHHe n
nccjiegOBaHHe Manbix aueMeHTOB OKCiiTOBbix pa3pe30B b c. HcKaceniabepab.
Földt. Közi. 88, 1958, 48-56, 4 tábl., 2 ábra, fr. R

Zólyomi B. lásd Pécsi M. (Budapest és környékének természetes növény-
takarója)

Zvka V. : Die Rolle dér Ölfeldwásser bei dér Akkumulation und Verteilung dér
chemischen Elemente. — Role of oil field waters in the accumulation and distri-

bution of Chemical elements. — PoJib Hetjmmbix Boa b nponeccax aKKyMyaaunH h
pacceaHiin xhmhhcckhx saeMemoB
Acta Geol. V, 3— 4, 1958, 435—478, 13 ábra, 2 táblázat, németül, ang. or. R
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TÁRSULATI ÜGYEK

1958 szi ülésszakon elhangzott eladások

Október 17. Elnökségi ülés

Napirend : Dr. ak. Horusitzky Ferenc elnök lemondásával kapcsolatban
kialakult helyzet megvitatása, a Társulat továbbvezetésének és programjának kidol-

gozása.

November 5. Eladóülés

Elnök : Sztrókay Kálmán
Bogsch László: Beszámoló a Bécsi Földtani Társulat jubiláris ülésérl.
Balogh Kálmán: Kirándulások a Keleti- és a Déli-Alpokban
Résztvevk száma : 92

November 14. Elnökségi ülés

Napirend : aktuális folyóügyek.

December 3. Eladóülés

Elnök : Sztrókay Kálmán
Barabás Andor—Soós István: Alsótriász gipsz a Mecsek-hegységben
Vita : Balogh K., Kiss J., Pantó G., Varjú Gy., Balogh K., Soós I., H. Deák M.,

Barabás A., Sztrókay K.
Alföldi László: Abráziós díszkordancia nyomai a Sajó-völgyi kszén-

telepek fedjében

Vita : Kiss J., Kaszanitzky F., Balogh K., Végh S.-né, Szalay T., Alföldi L.
Sztrókay K.

Jámbor Áron: A Bükk-fennsík pleisztocén vályogképzdményei
Vita : Balogh K., Pantó G., Gedeon T., Bárdossy Gy., Jámbor Á., Sztrókay K.
Résztvevk száma : 78

December 17. Eladóülés

Elnök : Sztrókay Kálmán
Szádeczky-Kardoss Elemér, Szentes Ferenc, Fülöp

József, Krössy László és Pantó Gábor beszámolója a Kárpát-Balkáni
Egyesülés 1958. szeptember 16—29. között Kijev—Lvovban megtartott IV. kongresszu-
sáról, és a Kárpáti országok 2 500 000-es szerkezeti térképének elkészít tanácskozá-
sairól.

Résztvevk száma : 86
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1959 téli ülésszakon elhangzott eladások

január 7. Nevezéktani ankét

Elnök : Kertai György
Bárdossy György : Az üledékes kzetek nevezéktanának kérdései

A kiterjedt vitára való tekintettel, résztvevk hozzájárulása alapján, Kertai
Györgv elnök a vitaindító eladás és nevezéktan! javaslat második részének bemutatását
február 4-re tzi ki.

A vitában részt vettek: Bárdossy Gv., Csánk E.-né, Dubay L.,

Erdélyi M., Földvári A., Gedeon T., Horusitzky F., Jámbor Á.,

Jugovics L., Kertai Gv., MiháltzL, NoszkyJ., Ottlik P., Pantó
G., Rónai A., Szabóné Drubina M., Szék y né Fux V., S z e p e s-

házy K., Sztrókay K.
Résztvevk száma : 125

január 21. Eladóülés

Elnök : B ogsch László
Cs. Meznerics Ilona : A borsodi kszénfekv faunája és kora
Vita: Scliréter Z., Bartkó L., Földvári A., Balogh K.,

Cs. Meznerics I., B ogsch L.
G é c z y Baranabás : Az ammonitesek elhalásáról és betemetdésérl
Hozzászólás : B o g s c h L.
ifj. D u d i c h Endre : A Budapest környéki felseocén sföldrajzi és sélettani

viszonyainak összefoglalása

Vita: Földvári A., ifj. Dudich E., B ogsch L.
B á 1 d i Tamás : Paleontológiái vizsgálatok a budafoki burdigálai-helvéti

üledékösszlet faunáján
Hozzászólás : B o g s c h L.
Résztvevk száma : 74

február 4. A' evezéktani ankét

Elnök : Kertai György
Bárdossy György : Az üledékes kzetek nevezéktanának kérdései (máso-

dik rész)

Az ankét anyagát eladó ezúttal is tételes vitára bocsátotta. A vitában lényegében
a januári ankét vitázó felei vettek részt.

Résztvevk száma : 105

február 25. Választmányi ülés

Elnök : Sztrókay Kálmán
Napirend: A Társulat 1959. évi programjának, költségvetésének megvitatása

;

folyó ügyek megbeszélése.
Résztvevk száma : 32

február 25. Eladóülés

Elnök : Sztrókay Kálmán
Csajághy Gábor— Zamaróczy Dezs : Pirites „huszárzsinór” a tata-

bányai medencébl
Vita: Gedeon T., Sólyom F., Sztrókay K., Zamaróczy D.
Kókay József: A várpalotai távlati kutatások földtani eredményei
Vita: Reich L„ Cs. Meznerics I., Gedeon T., Bárdossy Gy.,

RadnóthyE., Kókay J., Sztrókay K.
Résztvevk száma : 68





A kiadásért felel

A kézirat érkezett

:

48547/59 —

igazgatója. Mszaki felels : Pataki Ferenc
I\ . 3. Példányiam

: 1200. - Terjedelem : 9.8 (A/5 ív 7 mmelléklet
Akadémiai Nyomda, Budapest — Felels vezet : Bernát György



I. TÁBLA

Géczy: Liparoceras (Hemiparinodiceras) urkuticum



II. TÁBLA

Strausz: Új nevek és új alakok a miocén puhatestek közt



III. TÁBLA

S transz: Új nevek és új alakok a miocén puhatestek közt

WMmm



IV. TÁBLA
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ÉRTEKEZÉSEK

,,K o eh Antal emlékének."

AZ ERDÉLYI MEDENCE FÖLDTANI KÉPE
A LEGÚJABB SZÉNHIDROGÉN-KUTATÁSOK TÜKRÉBEN

DR. CSIKY GÁBOR

összefogla'ás: A dolgozat a megelz földtani kutatások rövid összefoglalása után
ismerteti ezen kutatások alapján az Erdélyi-medence kialakulását, fejldéstörténetét,
hegységszerkezeti képét, továbbá a neogén medenceüledékek tektonizmusának okaira vo-
natkozó eltér nézeteket. Ezek után megemlíti a legújabb szénhidrogénkutatások földtani
eredményeit és kitér a medence kolajföldtani viszonyaira, fleg a kolaj medencebeli
jelenlétének a kérdésére. Végül kiemeli a földtani alapfúrásoknak a kolajiparban való
jelentségét.

Az Erdélyi-medencérl való földtani ismereteink alapját Koch Antal rakta le

a századforduló körül. Az erdélyi földgázt ezeltt 50 esztendvel 1909-ben a kissármási
fúrás tárta fel. A megindult gázkutatást B ö c k h Hugó és munkatársai végezték és
kidolgozták a neogén medence gyrdéses tektonikáját. A magyar geológusok munkáját
a román geológusok folytatták Mrazec irányítása mellett.

A medencében az utóbbi években lemélyített kutató mélyfúrások az elz fúrá-
sokban megismert pliocén és neogén képzdmények alatt paleogén és mezozóos üledékeket
tártak fel, egy fúrás pedig elérte a paleozóos metamorf pala aljzatot is.

Az erdélyi földgáz eredetével kapcsolatban különböz felfogások ismeretesek
(Voitesti, Mrazec, Macovei, Oncescu). Feltehet, hogy a földgáz mélyebben
elhelyezked esetleges oligocén kolajtelepekkel áll összefüggésben. /

Az Erdélyi-medence vastag neogén üledék-összletének szarmata korú rétegei
tárolják Európa egyik legnagyobb földgázkincsét, a tortónai korú rétegek pedig a hatalmas
ksótelepeket.

A környez népi demokratikus államokkal fennálló kölcsönös gazdasági kapcso-

latok lehetvé teszik, hogy a tudományos és ipari kutatások területén megismerhessük

egymás eredményeit, problémáit és ezeket megvitathassuk tapasztalatcserék keretében.

Ezeknek a tapasztalatcseréknek tudományos eredményei a szakkörök részérl nagy

érdekldésre tarthatnak számot.

Hazai viszonylatban is tapasztaljuk, hogy általában a nyersanyagkutatás, így a

szénhidrogén-kutatás is, az elmúlt húsz év alatt a hazai földtani tudományt sok új

eredménnyel gazdagította, melyek következtében földtani szemléletünk lényegesen

módosult, tágult. így van ez a környez államokban is, ahol a kolajkutatás szintén

sok ríj
,
néha váratlan földtani eredményt adott, melyek bennünket is érdekelnek, annál

is inkább, mert hazánk, a Magyar-medence, a környez államokkal együtt ugyanazon

nagy közép-európai földtani egységnek, a Kárpát-medencék rendszerének a tagja.

A környez államok közül kiváltképpen Románia az, ahol Erdély és a Kárpátok

földtani képének a megismerése a legkiválóbb magyar és román geológusok több évti-

zedes közös munkájának az eredménye.

Mieltt az Erdélyi-medence földtani viszonyaival foglalkoznánk, vessünk egy

visszapillantást arra a 8 évtizedes kutatómunkára, melyet az egyes geológus generációk

a medence földtani képének tisztázása érdekében végeztek.

Koch A. és H o f f m a n n K. klasszikus munkáikban megvetették a múlt

század végén az Erdélyi-medence földtanának alapját. A medence paleogén és neogén

képzdményeinek els rendszeres rétegtani összefoglalását tulajdonképpen Koch A.

végezte a századforduló körül (1894—1900) megjelent alapvet monografikus rnunká-

1
*
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jában. Ebben rakta le az erdélyi harmadkon képzdmények rétegtani alapját, mely

lényegében bizonyos módosításokkal ma is érvényes. Koch munkájának alaposságát

igazolja az a tény, hogy azóta, vagyis több mint egy fél évszázadon keresztül a geológus

nemzedékek számos magyar, román és német geológusa tanulmányozta az Erdélyi-

medence tercier képzdményeit és minden lényegesebb változtatás nélkül elfogadta

a Koc h-féle beosztást.

Az Erdélyi-medence hegységszerkezeti viszonyainak tanulmányozása a földgáz

gyakorlati kihasználásának a felismerésével indult meg. A P a p p K. által kálisó

kutatás céljából 1908-ban kitzött és 1909-ben lemélyített Kissármás— 2. sz. fúrásban

tört fel az erdélyi földgáz, ezeltt 50 évvel. A földgáz elfordulás és a kissármási

szerkezet közötti összefüggést elsnek B öckh H. mutatta ki. A felfedezés nyomán
meginduló és az egész neogén medencét átfogó els szervezett hegységszerkezeti és

rétegtani kutatást a B ö c k h H. által vezetett magyar földgáz kutató geológus

csoport végezte (Pávai Vájná F., Papp S., Phleps O., Szádé czky
Gy., Vitális I., Strömpl G., Lázár V., Rozlozsnik P. az els

világháborúig terjed idszakban. Ezen nagy kutatási idszak (1910—1914) alatt

végzett vizsgálatok alapján kidolgozták a medence gyrdéses tektonikáját.

Utánuk napjainkig számos román, magyar és német geológus újabb adatokkal

egészítette ki ezt a B ö c k li H. és munkatársai által alkotott hegységszerkezeti képet.

Az els világháború után fleg Mrazec L., továbbá J ekelius E., Atanasiu
I., Ciupagea D. T. és V a n c e a A. a neogén medencével, Mateescu St.

pedig az ÉNy-i paleogén medence-résszel foglalkoztak és továbbfejlesztették a Koch-
és B ö c k h -féle földtani képet.

Az 1940—1944 közti háborús idszakban ifj. Lóczy L. irányítása mellett

az Erdélyi-medence északi részén és az Eszakerdélyi Határhegységben dolgozó magyar
geológusok

(
B a n d a t H., Balogh K., Bartkó L.Jaskó S., Földvári A.,

51 a
j
z o n L., Noszky J., Reich L., P a n t ó G., S z a 1 a i T., Szentes F.,

S c h r é t e r Z., W e i n Gy.) számos új rétegtani adattal és hegységszerkezeti megálla-

pítással gazdagították a medence földtani ismeretét.

A második világháború után 1948-tól kezddleg a Román Akadémia Földtani

Bizottsága irányításával folytatták az egész Erdélyi-medencére kiterjed részletes

kutatásokat. A medence neogén (Atanasiu I., Ilié M., Dumitrescu I.,

ü n c e s c u N., Jorgulescu T., Maxim I., Ráileanu Gr.) és paleogén

képzdményeinek (Jója T., Dumitrescu I., Ráileanu Gr., Patrut I.,

S a u 1 e a E., Nagy L.) újratanulmánvozása és rétegtani és hegységszerkezeti

feldolgozása azóta is folyamatban van.

A román geológusok (Jója T., Dumitrescu I., Ráileanu Gr., S a u 1 e a

E., Mészáros M.) legújabb üledékkzettani, fauna- és paleoökológiai vizsgálatai

újabb adatokkal gazdagították az Erdélyi-medence harmadkori képzdményeirl való

ismereteinket. Ezek a legújabb részletvizsgálatok legfeljebb csak az emeletekbe való

pontosabb besoroláson változtattak, facies kérdéseket tisztáztak és pontosabban kör-

vonalazták bizonyos szintek rétegtani értékét. Rétegtani tagolásuk lényegében egyezik

Koch beosztásával.

A Román Akadémia Földtani Bizottsága által végzett kutatásokon kívül a kolaj-

ipar kutatási trösztjének földtani kutató csoportja (Patrut I. és Gherman J.)

szintén megkezdte és végzi az Erdélyi-medence szénhidrogén-kutatás szempontjából

való részletes földtani térképezését. Kétségtelen azonban, hogy a legérdekesebb és

legfontosabb földtani, rétegtani és hegységszerkezeti, úgyszintén kolajföldtani ered-

ményeket azok a szénhidrogénkutató mélyfúrások, ill. földtani alapfúrások szolgáltatták,

melyek 1950. évtl kezddleg az Erdélyi neogén medencében mélyültek.
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Mieltt ezen kutatások földtani eredményeibl égy kis ízelítt adnánk, vázoljuk
! fel az eddigi kutatások alapján az e'gyes szerzk elgondolásai nyomán az Erdélyi-medence

kialakulását, fejldéstörténetét és hegységszerkezeti képét.

De Martonne mutatott rá arra, hogy míg az Alpok építménye megrizte
I egységes és impozáns mivoltát, addig a Kárpátok több masszívumra darabolódtalc fel,

melyeknek egy része lesüllyedve hozta létre a bels medencéket és ezeket a fiatalabb
I

I üledékek töltötték fel. A feldarabolódott kárpáti tömegeket a flis tenger jellegzetes

' üledékei utólag mintegy összetapasztották, s így jött létre annak jelenlegi egységesnek

látszó íve. Az egész kárpáti kristályos tömeg déli részének közepe táján történt nagy

beszakadás három jól elkülönül szerkezeti egységre osztja a Kárpátokat. Ezek a Keleti-

Kárpátok, Déli-Kárpátok és az Erdélyi-Középhegység (Mt. Apuseni). Ennek a nagy

kárpáti beszakadásnak helyén alakult ki a kb. 20 000 km- kiterjedés Erdélyi-medence

földtani egysége, mint a felskréta-harmadkori hegységszerkezeti mozgások és üledék-

képzdés szülötte.

Az Erdélyi-medence harmadkori üledékekkel feltöltött neogén süllyedék, melynek

üledékei a medence krétavégi kialakulása óta rakódtak le az erdélyi közbens tömeg
lesüllyedt területén, Voitesti I. P. szerint a középskrétakori „Dák-Kárpátok"

legfels transzilvániai takarójának lesüllyedt részén.

A medence fejldéstörténetének kiinduló pontja a varisztid, kiminériai és ausztriai

I hegységképzdés által létrehozott tömb szétdarabolódása és az üledékképz medencék,

részgeoszinklinálisok kialakulása, újjáéledése. A medence kialakulásával kapcsolatban

felvetdik tehát az aljzatot képez „Erdélyi-masszívum" kérdése. Kétségtelen, hogy

létezik egy központi tömeg, mely a kerethegység felgyrdésénél a viszonylag merev,

mozdulatlan eltér-pillér szerepét játszotta. Ezzel kapcsolatban véleményt találunk

Pávai-Vajna F., Krautner Th., Atanasiu I., Földvári A., Préda
D. M. és Szádeczky-Kardoss E. munkáiban.

Ezt a tönköt a varisztikus kéregmozgások, a rátelepült mezozoikumot pedig

részben a kimmériai, részben pedig az ausztriai hegységképzdés gyrte fel. Az ausztriai

orogén erk ellankadtával, a paleozóos-mezozóos masszívum, kisebb-nagyobb rögökre

darabolódva, megkezdte lassú süllyedését és egyidejleg megkezddött az üledékkép-

zdés is. A medence területét az alsócenománnal kezddleg elönti a tenger. A cenomán,

majd a szenon transzgresszió valószínleg csak kisebb medencerészt borított el. Er-
teljesebb üledékképzdés csak a paleogénben indult meg, miután a szenon-eocén közötti

larámi hegységképzdés az erdélyi központi tömeg nagyobbmérv süllyedését idézte ei.

Ezen kéregmozgások következtében kialakuló krétavégi erdélyi tektonikai mélyedést

a paleogén eleji sekélytenger öntötte el, valószín azonban, hogy nem az egész medence-

alakulatot. Az epirogenetikus mozgások által elidézett fenék-ingadozások következtében

a süllyedéses üledékképzdéssel keletkezett lerakódások fáciesváltozásai idben és térben

egyaránt igen gyakoriak. A medence északi részén a paleogén összletben tengeri, tavi,

zátony, lagunáris és szárazföldi fáciesek váltakozása figyelhet meg. Térben az epi-

kontinentális medencefáciestl a flis fáciesbe való átmenet jellemzi a paleogén tenger

mélységi ingadozásait. Ezek az oszcilláció mozgások a medence késbbi beszakadásának

csak az elfutamai.

A medencealjzat els általános beszakadása a kárpáti flis szávai gyrdési fázi-

sában az oligocén-miocén határán ment végbe, mint a küls-kárpáti paleogén flis meg-

gyrdése által kiváltott izosztatikus visszahatás. Az össze t öredezett erdélyi tömeg
megkezdte a hegységképzdés alatt keletkezett törésrendszer mentén rögökben való

mélybe süllyedését. A miocéneleji lezökkenéssei alakult ki az erdélyi neogén medence,

a tulajdonképpeni medence. A miocén tengerek egymás után, folyamatosan foglalták el

a süllyed medencét. Az alsómiocén tenger még nem, de a középs miocén tenger már
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teljes egészében elönti a medencét északról dél felé terjedve. A helvéti-tortónai emelet,

közti stájer fázisbeli újabb erteljes süllyedés következtében a miocén transzgresszió

a tortónai emeletben volt a legnagyobb, amikor is a tenger a Szebeni- és Fogarasi-havasok
kristályospala gerinceit is elérte.

A tortónai emeletvégi kéregmozgások okozta általános kárpáti kiemelkedés
folytán a medence tengere nagyjából elzáródik. A medence középsmiocén korú üle-

dékei ekkor gyrdtek meg els ízben. A környez Kárpátokból lefolyó édesvizek hatá-

sára a szarmatában esökkentsósviz beltenger jött létre. A szarmata végi attikai orogén
fázis a medenceperemi szarmata rétegek letárolását idézte el és a további kiédesiilés

folytán kialakult a pannóniai édesviz tó. Az erdélyi neogén medencében a fokozatos

süllyedéssel egyidej üledékképzdés a pannóniai emelet végén befejezdik és megkez-
ddik a medence általános feltöltdése. Az erdélyi tó vize részben nyugat felé a pannóniai

medencébe, kelet felé pedig a kárpátközi medencékbe húzódik vissza. Az utolsó tavi

lerakódások dáciai (felspannon) korúak.

A dáciai végi rhodáni orogén idején a medence teljesen szárazulattá válik a kör-

nyez hegységek kiemelkedésével egyidejleg. A pleisztocén eleji romániai .gyrdési
szakaszban pedig a medenceperemi redk és a medenceközponti dómok kialakulásával

létrejön a medence végleges hegységszerkezeti képe.

A középsmiocén kori medencefenék beszakadása folytán a Keleti-Kárpátok és a

medence között létrejött hasadékrendszeren feltör vulkáni lávatömegek és azok

piroklasztikus üledékei szintén hozzájárultak a medence kialakulásához.

A medence kialakulása utáni, állandó fokozatos süllyedéssel magyarázható ezen

kismélység neogén tenger üledékeinek a medence közepén az 5000 métert is meghaladó
vastagsága.

Az Erdélyi-medence aljzatát adó kárpáti kristályos-mezozóos alaphegység földtani

mélyszerkezeti és rétegtani viszonyairól keveset tudunk. Eltekintve néhány újabb mély-

fúrási adattól, a kárpáti alaphegységnek a harmadkori üledéktakaró alatt, a medence
aljzatában való folytatásának a valószínségét csak, a medence peremén elszórtan

a felszínen található, harmadkornál idsebb szirtek, illetve kzettömbök és egyéb nyomok
árulják el. így a medence délkeleti részén Meresti (Homoródalinás) és Lueta (Lövéte)

környékén a felszínen maradt (autoehton helyzet) mezozóos (triász?) mészkszirtek,

továbbá az oligocén rupéli rétegek elfordulása és középsmiocén korú rétegekben el-

forduló 3—5 in nagyságot is elér kzettömbök alapján, melyek között triász, júra,

kréta és eocén mészkövek ismerhetk fel, B a r t k ó E- az eddigi felfogással szemben

egészen a triászig visszavezethet folyamatos üledékképzdést tételez fel. A medence

északnyugati részén a peremvidék üledékei sok helyen közvetlenül a kristályospala

alaphegységre rakódtak le. Ileanda (Nagyilonda) és Gaura (Kvárgara) környékén fels-

kréta korú képzdmények bukkannak a felszínre. Megjegyezzük, hogy néhány nyárád-

szeredai és erdszentgyörgyi fúrásban a szarmata korú rétegekben M a
j
z o n L. bemo-

sott globotruncanákat talált. Ez nem messze lev, az eróziónak kitett, idsebb, fels-

kréta korú rögök egykori jelenlétére utal.

A medencealjzat földtani szerkezeti viszonyaira a geofizikai mérések eredményei

is adnak támpontot. Az Erdélyi-medencében a román geofizikusok által végzett gravi-

tációs mérések alapján szerkesztett Bouguer-anomália térkép a Mezség területén

gravitációs maximumot jelez. Megjegyezzük, hogy ezt a pozitív gravitációs anomáliát

már az 1912— 1913 évben Eötvös Loránd által végzett torzíósinga-mérések, valamint

a M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1940—43 közti erdélyi graviméteres mérései

is megállapították. A Socolescu és Bisir által szerkesztett regionális Bouguer-

anomália térkép az Erdélyi-medencét általában depressziós területnek mutatja, mely

depresszióban Beszterce fell ÉK —DNy tengely irányú maximum nyúlik be a Mezség
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területére. Az Air inéi által 1957-ben közölt erdélyi földmágneses anomália-térkép

- a medence területén egy ÉÉNy—DDK tengely, ellipszis alakú, nagy mágneses maximum
indikációt mutat, mely a Szamos és Olt folyók között terül el, és 3 lokális centru-

I
mot jelez Budatelke, Pogaceaua (Mezpagocsa) és Sáros (Magyarsáros) községek

mellett.

A i r i n e i, a gravitációs és mágneses mérések eredményei alapján, a mágneses

anomáliát, a medence aljazatát képez kristályospala alatti, „infrakristallin”, nagymély-

ség, kiterjedt intruziv, valószínleg bázisos tömeggel magyarázza és e hatóanyagot

az Erdélyi-Középhegység és a Hargita neogén vulkáni vonulat kzeteivel tartja azo-

nosnak. Megemlítjük, hogy már Eötvös L. 1912—13. évi gravitációs és mágneses

méréseinek eredményeibl azt a következtetést vonta le, hogy az Erdélyi-medence

központi része alatt elterül földalatti tömeget nagy srség és mágnesezhet eruptív

kzet alkotja.

Eleinte általában lapos, tálszer településnek gondolták az egész medence fel-

építését, akárcsak a pannóniai medencét. Fleg az 1940— 1944. közötti kutatási periódus

eredményei azonban kétségbevonták ezen elgondolás helyességét. Ezen kutatások kere-

tében a székelyföldi peremen Ízelítt kaptunk arranézve, hogy a medence mélyszerkezeti

viszonyai jóval bonyolultabbak az eddigi felfogással szemben. Ezt máskülönben a leg-

utóbbi mélyfúrási kutatások mindinkább beigazolják. Képzeljük el, ha a medencében

a neogén takaró a paleogénig lepusztulna, valószínleg nem lapos tál állana elttünk,

hanem elszórt szirtek, sasbércszer kristályos-mezozóos alaphegység-vonulatok, rögök

és lezökkent süllyedékek tennék változatossá a medence aljzatát.

A medenceüledékek hegységszerkezeti viszonyait már jobban ismerjük. Látszatra

az Erdélyi-medence ÉD-i tengelyhez viszonyított szimmetrikus földtani és szerkezeti

felépítést mutat. A valóságban mind a környez hegységvonulatok hegységszerkezeti

jellege, mind a medence képzdményeinek elterjedése és hegységszerkezeti elemeinek

elhelyezkedése részaránytalan felépítésre utal. A kerethegységek — az Északerdélyi-

Határhegység kristályospalái és mezozóos képzdményei, a Kelemen— Görgény— Hargita

vulkáni tömege, a Persányi-hegység harmadkor eltti képzdményei, a Déli-Kárpátok

kristályospalái és az Erdélyi-Középhegység paleozóos-mezozóos tömege — elrendezdése

szimmetriát nem mutat.

A medencebeli paleogén és neogén képzdmények felszíni elterjedése a medence
területén szintén részaránytalan. A paleogén képzdmények a medence ÉXv-i részében

borítanak nagyobb felületet. Az alsó miocén ÉNy-on és É-on van elterjedve. A tortónai

emelet a medence peremén változó szélesség övét alkot, mely a medence DNy-i részén

megszakad. A szarmata üledékek a Mezségen képezik a felszínt, a pliocén képzdmények
felszíni elterjedése pedig fleg a Maros— Olt közére és a medence DNy-i részére korlá-

tozódik.

A medence hegységszerkezeti elemei szintén aszimmetrikusan helyezkednek el

a medence tengelyéhez és a kerethegységekhez viszonyítva. A medence viszonylag

egyszer hegységszerkezeti felépítésében redk, diapir redk, dómok és teknk Vesznek

részt.

B ö c k h H. és munkatársai mutatták ki a medence gyrdéses hegységszerkezeti

felépítését. Hegységszerkezeti térképük É—D irányú redket tüntet fel, amelyek az

egész medencét átszelik.

Mrazec és Jekelius szerint a medence három szerkezeti egységbl áll:

1. gyretlen, vízszintes vagy enyhén a medence közepe felé hajló (monoklinális,

táblás) peremi neogén öv
;

2. a diapir redk neogén öve (erdélyi ksóöv) ;

3. a medence központi gyrt neogén területe (központi gázos dómok területe).
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Az utóbbi évtizedekben végzett kutatások kiderítették, hogy Mrazec és

J ekeli us által monoklinális vagy vízszintes felépítésnek vélt medenceperem csak

nagy általánosságban tekinthet ilyen szerkezetnek. Az újabb hegységszerkezeti kuta-

tások a peremvidéken több helyen mutattak ki gyrdéseket is (Ilié M., Dumit-
rescu I., Ráileanu Gr., Reich h, B andat H., Jaskó S., Szalai T.,

Nagy L). Ezáltal megdlt az a régebbi hegységszerkezeti felfogás, mely szerint a

medence gyretlen, vízszintes vagy monoklinális tábla szer neogén peremmel kapcso-

lódik a kerethegységbe.

A medencét ÉNy és É fell elhatároló Északerdélyi-Határhegység (Erdélyi-

Középhegység folytatása) varisztid rögei és a közöttük kifejldött ersen gyrt flis-

vonulatok elterében lev medencefácies paleogén területen törésekkel tagolt, gyengén

gyrt germán jelleg hegységszerkezeti típusokat találunk. Mind a flisvonulat, mind a

saxóniai enyhe felboltozódások a rupéli— katti emelet közötti orogén fázis eredményei.

Ilyen saxóniai hegységszerkezet vidék a Számos-hátsághoz (plató) tartozó

Zsibói-dombvidék és Kolozsvári-dombvidék paleogén területe. Ezen a területen a pale-

ogén rétegek általában monoklinális hajlásúak DK és D felé a medenceközpont felé,

ezért ,,
paleogén táblának" is nevezik. Ez az elnevezés azonban már nem egészen

helyes, mert a fentiek értelmében az újabb kutatások itt több lapos antiklinálist

mutattak ki.

Megjegyezzük, hogy a „paleogén tábla" elterében a Szamosig elterül neogén

terület (Kolozsvári-dombvidék és Ilosvai-hegység) néhány enyhe gyrdéstl eltekintve

már egységes, monoklinális „táblás" vidéknek mondható, melyet különböz irányú

vetdések daraboltak fel. Ezek az egész északi peremi paleogén-neogén táblára jellemz

töréses szerkezet mozgások valószínleg csak az oligocén utáni idben mentek végbe.

Ezenkívül mind a keleti, mind a déli, úgyszintén nyugati medenceperemen is

bebizonyosodott, hogy a neogén öv sem gyretlen monoklinális szerkezet, hanem
enyhén gyrt.

Az Erdélyi-medence monoklinális peremi övén belül helyezkedik el a szkebb
értelemben vett neogén medence, mely hegységszerkezetileg két különböz részbl áll :

a dómos szerkezet medenceközpontból és az azt szegélyez diapir-reds övbl.

Mrazec állapította meg, hogy a bels medencét szegélyez övben a neogén

üledékek jellegzetes, sótestek által erteljesen átdöfött redket, diapir redket formáltak.

I’jabban kiderült, hogy a diapir redk az Olt völgyében nem szakadnak meg, ahogyan

azt Mrazec és Jekelius vélték.

A diapir redk koszorúján belül elterül medenceközpontot már nyugodtabb

település, enyhén gyrt neogén üledékek építik fel. B ö c k h H. és munkatársai

1 . ábra. Az Erdélyi-medence hegységszerkezeti vázlata. (Mrazec, Jekelius és Ciupagea nyo-
mán.) Magyarázat: 1. A medence keret idsebb képzdményei (paleozóos, mezozóos, paleogen),
2. Andezit láva és agglomerát-tufa tömegek vonulata, 3. Neogén, gyretlen, vízszintes vagy a medence-
központ felé enyhén dl (monoklinális peremi öv), 4. Neogén, gyretlen andezit agglomerátum és tufával
fedett, 5. Neogén, ersen gyrt (diapir redk öve), 6. Neogén boltozatok (dómok) területe (medenceközpont),
7. Keleti-Kárpáti bels pliocén medencék, 8. Fbb diszlokációs vonalak, 9. Földtani szelvények lefutása
— Structural sketch of the Transsylvanián Basin (after Mrazec, Jekelius and Ciupagea)
Explanation: Older formations of the basin rim (Paleozoic, Mesozoic, Palaeogene), 2. Zones of ande-
site lava, agglomerates and tuffs, 3. Neogene, unfolded, level or gently dipping towards the basin center
(monoclinal bordér zone), 4. Unfolded Neogene, covered by audesite agglomerate and tuff, 5. Neogene,
intensely földed (zone of piercement folds), 6. Zone of Neogene anticlines (domes), center of the basin,
7. Inner Pliocene basins of Eastern Carpathians, 8.Mainlines of dislocation, 9. Geological profile lines.
— CrpyKTypHaH cxeMa TpaHCHJibBaHCKoro acceüHa (no M p a 3 e k y, EKenuycy h 'lynranwa).
Oö"bflCHeHne: 1. CrapmHe o6pa30BamiH nepmfiepHMecKofi BacTH acceüHa (naneo30HMecKHe, Me303on-
MecKne h najieoreHHbie)

;
2. 3oHbi aHHe3HTOBo naBbi n arrnoMepaTHbix Ty(})OB

;
3. HeoreH, HecK/ianHaTbiü,

ropH30HTaabHbiü hjih cnao nanaiomnií b HanpaBjieHHH ueHTpa acceüHa (MOHOKnHHanbHan nepmjjepn-
MecKaa 30Ha)

; 4. HeoreH, HecK/ianMaTbiií, nonpbiT aHne3HTOBbiMn arrjioMepaTaMH h Ty({)aMH ;
5. HeoreH,

cH.ibHO CK.iazmaTbiH (30Ha AnannDOBbix cKnanoK) ; 6. 3oHa HeoreHOBbix Kynon (ueHTp ÓacceüHa) ; 7. BHy-
TpeHHbte acceüHbi n/iHoneHa b BocTOHHbix KapnaTax ; 8. rnaBHbie jthhhh AucnoKauHH ;

9. JIhhhh reono-

nmecKHX npotjiHJietí.
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hosszú, egymással többnyire összefügg antiklinális vonulatokat állapítottak meg.

Utánuk , C 1 a p p nyomán, a Mrazec vezetése alatt álló román geológusok aBöckli-
féle É— D-i lefutású antiklinálisok rendszerét fboltozatokba csoportosították. Mrazec
és Jekelius szerint a medenceközpont szerkezete rövidtengely, elszigetelt dómokból

adódik, alábukó, nem követhet tengelyekkel.

Az utóbbi két évtized alatt végzett részletesebb tektonikai vizsgálatok azonban

lényegükben Böckhnek és munkatársainak adtak igazat. Nagy L. és más
geológusok megfigyelései szerint a medenceközpontban É—ÉNy— DDK-i tengely

fredk uralják a szerkezeti képet.

A neogén medence tortónai rétegeit, els ízben a tortónai— szarmata határon

történt kéregmozgás gyrte fel. A késbbi fiatalabb orogén fázisok, így a szarmata —
pannóniai közti attikai fázis, a felspannóniai— levantei közti rhodáni fázis és a pliocén-

végi romániai fázis alakították ki a medence végleges hegységszerkezeti képét. A dómos
szerkezet medenceközpontot a rhodáni és romániai fázisok gyrték fel. Ez a két gyr-
dési fázis egymást keresztezte és Bandat H. és Szalai T. szerint az így fellép

rácsgyrdés metszpontjain emelkednek ki a boltozatok.

A régebbi kutatók
(
B ö c k h H., Pávai - Vaj na F., Mrazec L., Jeke-

lius E., Vancea A.) a neogén medencét törésektl mentes területnek tekintették.

Az újabb kutatások azonban a medence diapir övében és a medenceközpontban töréseket

mutattak ki, melyek két csoportba sorolhatók. Az els csoportba tartozó törések ÉÉNy—
UDK-i irányukkal a redk általános csapását követik. Ezek a hosszanti vetk, melyek
pannóniai utáni korúak. A második törésvonal-rendszert az ÉK— DNy-i törések képezik,

melyeknek kora szarmata— pannóniai közötti.

Az erdélyi neogén medence óriási gazdasági jelentsége közismert. A vastag

neogén üledékösszlet szarmata rétegei tárolják egyrészt Európa egyik legnagyobb föld-

gázkincsét, a tortónai rétegek pedig a hatalmas ksó-telepeket.

Az utóbbi évek kutatásai új megvilágításba hozták a neogén medence hegység-

szerkezeti kialakulását, így fontosnak tartjuk a medenceüledékek tektonizmusának

okaira vonatkozó eddigi meglehetsen eltér nézetek rövid összefoglalását.

A kutatók nagyrésze a medenceredk kialakulását Lachmann nyomán
kizárólag a ksó mozgékonyságára vezetik vissza. Lachmann szerint a medence-

központ nagyvastagságú iiledékösszletének nyomása a régebben összefüggnek elképzelt

„ksó rétegeket" a peremek felé préselte ki. E felfogás szerint a ksó rétegeknek a függ-
leges nyomás hatására történt felnyomulása okozta volna a neogén összlet felgyrdését.

Egy másik felfogás szerint (Mrazec, Jekelius) a kerethegységek oldal-

nyomása alatt mozgásba jött só mozgása idézte volna el a neogén redk felboltozódását.

G a á 1 I. tagadja az antiklinálisok létezését az Erdélyi-medencében (paleosuva-

dások elmélete), P á 1 f y M. törésekkel próbálja magyarázni az antiklinálisok kialaku

-

2. ábra. I. Földtani szelvény az Erdélyi medencén keresztül (Mrazec és Jekelius nyomán). II.
Földtani szelvény a sármási, mezsámsondi, fületelki, szásznádasi és szászdályai domokon keresztül
(C i u p a g e a nyomán). III. Földtani szelvény a Küküllvár—alsóbajomi, báznai és kiskapusi domokon
keresztül (Ciupagea és Érni nyomán). IV. Földtani szelvény az Erdélyi medencén keresztül (P a t-

r u t I. nyomán.) Magyarázat: kp = kristályos pala, me = mezozoikum, e = eocén, o = oligocén,
mi = miocén, m, = alsómiocén, m, = középsmiocén, m 3 = szarmata, p = pliocén. — I. Geological
profile across the Transsylvanián basin (after Mrazec and J e k e 1 i u s). II. Geological profile through
the Sármás, Mezsámsond, Fületelek, Szásznádasd and Szaszdálya domes (after Ciupagea). III.
Geological profile through the Küküllvár—Alsóbajom, Bázna and Kiskapus domes (after Ciupagea
and E r n i). IV. Geological profile through the Transsylvanián basin (afterl. Patrut) Explana-
t i on : kp = crystalline schists, me = Mesozoic, e = Eocéné, o = Oligocene, mi = Miocéné, m, = lower
Miocéné, m, = middle Miocéné, m 5 = Sarmatian, p = Pliocene. — I. reojiorrmecKHü npoijmnb qepe3 TpaH-
CH/iBaHCKHü 6acceüH (no Mpa3eK h E Kénnyé). II. reojiomMecKHíí npoijmnb nepe3 Kyno/ibi cc.
lUapMaui, Me3emaMU]0Ha, <bio.neTe.iieK, CacHanamn h Cacaanbn (no Mvnanwea), III. reonornnecKnií
npoijmnb Mepe3 Kynojibicc. KioniojuioBap—AnbinoanoM Ba3Ha u KHumanym (no Mynaawea n
3 p h bi), IV. reojiornqecKnií npoijmnb Hepe3 TpaHcnbBaHCKnü, accefiH (no H. riarpyT). 06 t>hc-
h e h h a : kp = KpHCTannHnecKHe cnamtbi

;
me = Me303ofi ; e = aoneH ; o = onnrouen ; mi = MHoueH

;

m, = hh>khhü MuoueH
]
m2

= cpejjHHií MHoneH ; m, = capMaT p = nnnoueH.
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lását. Megjegyezzük, hogy mindkét felfogás csak lokális jelentség, melyekkel nem lehet

az egész medence szerkezetét megmagyarázni.

A diapir övben és a medenceközpontban végzett újabb hegységszerkezeti kuta- s,

tások alapján a román geológusok megállapították, hogy az Erdélyi-medence neogén ..

redinek kialakításában az orogén mozgásoknak volt f szerepük és nem a ksó ömnoz-

gásának, ahogy azt régebben hitték. A ksó mozgását mindig valamilyen normál tekto-

nikai hatás, gyrdés, vetdés elzi meg. Bizonyíték erre a Kissármás-1. sz., 3000 m
végmélység (1953-ban befejezett) kutató mélyfúrásban 2000 m-tl átharántolt nagy-

vastagságú tortónai rétegsorbeli meggyrt sótest. Ez a sótest nem mozdult ki eredeti

lencsés település helyzetébl és a felette lev 2000 m vastag miocén rétegösszlet mégis

meggyrdött, nyilván nem a só mozgékonyságától, hanem a sótest gyrdését is el- •

idéz kéregmozgásoktól. Ezt a megállapítást megersíti az a tény, hogy ettl a mély- ,

fúrástól 4 km távolságra lemélyített 2. sz., szintén 3000 m mély fúrás jóval véko-
,

nyabb, tehát kiékeld ksótestet harántolt, szintén meggyrt szarmata és tortónai i

rétegekkel.

Ezek a tények azt is bizonyítják, hogy a középsmiocénben végbement ksókiválás

nem terjedt ki az egész neogén medence területére, hanem csak egymástól elválasztott

lagúnákban történt. Vagyis minden egyes sótömzs eredetileg egy-egy különálló lagú-

nában települt lencse alakú test lehetett, mely a kéregmozgások hatására meggyrdött,
deformálódott és egyes helyeken, fleg a medenceperemen antiklinálisok magvaiba

vándorolt, miután a kéregmozgások mobilizálták. A sótömzsök feltör mozgásukkal

azonban csupán hozzájárultak a már meggyrt szerkezetek kialakításához.

A Lachmann -féle felfogással szemben az a vélemény alakult ki, hogy a

medenceközpont nagyvastagságú üledékösszletének nyomása nem préselhette ki a

peremek felé a régen összefüggnek gondolt ,,sórétegeket", mert akkor a kissármási

sótest mint a „sóréteg" helyben maradt darabja vízszintes rétegzettség lenne.

Hibásnak tartják a másik felfogást is, mely szerint a ksó önmozgása a keret-

hegység fell ható oldalnyomás következménye lenne. Tudvalev, hogy a medence
neogén rétegei a közbens smasszívum egyik darabjára települtek, mely viszonylag

merev tömbként viselked tömeg a medencét övez kárpáti keretbl kiinduló minden
oldalnyomás hatást semlegesített.

Valószín, hogy az erdélyi smasszívum paleozóos-mezozóos tömege a pannóni-

aihoz hasonlóan nem volt egységes sem hegységszerkezeti, sem geomechanikai szem-

pontból és több alaphegység vonulatból áll az aljzat, mely viszonylag merev rögmozgást

végzett és a törések következtében többé-kevésbé deformálódott a kárpáti hegység-

képzdés során és annak következtében. így feltehet, hogy ezen aljzat hegységrögeinek

és vonulatainak a fiatal kárpáti orogén fázisok idején végbement mozgásai idézhették

el a medence üledékeinek szerkezeti kialakulását. A medence neogén redit tehát az

orogén erk gyrték fel, a ksótömegek pedig mozgásukkal ebben csak másodlagos

szerepet játszottak.

Ezek után lássuk a legújabb szénhidrogén-kutatások földtani eredményeit és

ezzel kapcsolatban vessünk egy pillantást a medence kolaj-földtani viszonyaira, fleg

a kolaj medencebeli jelenlétének kérdését illeten.

A medenceperemen a monoklinális övben több helyen kibúvó paleogén képzd-
mények jelenléte alapján már M r a z e c és munkatársai az általuk szerkesztett regio-

nális földtani szelvényben kifejezésre juttatták feltevésüket, hogy a medence mélyén

a vastag neogén takaró alatt, a paleogén képzdmények is ki vannak fejldve (2. ábra, I ).

Tény, hogy a medence peremein és a ksó területekkel kapcsolatban több helyen

vannak kolajnyomok és bitumenes szennyezdések. így a tordai és vízaknai sótömzs

körüli feketés homokos márgákban, továbbá Teiusnál (Tövis) és Xagyselyken. Odorhei
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(Székelyudvarhely) mellett Báile Seiehe (Szejkefürd) ersen petróleum szagú borvize

kolajnyomra utal, hasonló jelenség van Corundon (Korond) is. A Szilágyságban Jibáu—
Somes— Odorhei (Zsibó—Szamosudvarhely) környékén olajnyomos eocén rétegek régóta

i

ismeretesek és fúrások is mélyültek. Másrészt jól ismeretesek az anyakzet jelleg nagy-

ilondai halpikkelyes lattorfi halpalák, melyek nagyon hasonlítanak a Keleti-Kárpátok

oligocén diszodil paláira.

Megjegyezzük, hogy az erdélyi földgáz 98— 99% metántartalmú szárazgáz, és

egyedül a mezzálii dómon 1 9 1 2-ben lemélyített fúrásból származó földgáz tartalmazott

2, 1%-ban magasabbrend szénhidrogéneket is.

Az Erdélyi-medencében az utóbbi években lemélyített nagymélység kutató-

fúrások a medence mélyén ezeket a feltételezett paleogén rétegeket kívánták feltárni,

melyeknek a jelenléte és olaj tárolási lehetsége már a földgáz felfedezése óta foglalkoz-

tatja a kutatókat. Megjegyezzük, hogy a megelz kutatások keretében lemélyített

legmélyebb fúrás Pogaceauanál (Mezpagocsán) mélyült 1935-ben 2036 m mélységig

és tortónai korú rétegekben állt meg.

1950 óta tíznél több földtani alapfúrást, ill. kutató mélyfúrást mélyítettek a

medencében s ezek közül kilenc egy nagyjából É—D irányú, a medence középs részén

;

áthaladó regionális szelvény mentén helyezkedik el. Ezenkívül mélyült még néhány
1

fúrás a medence egyéb részein is, így Copsa-Mica (Kiskapus), Odorhei (Székelyudvarhely)

és Praid (Parajd) mellett. Ezen fúrások elzetes földtani eredményei alapján a medence

mélyföldtani képét Patrut I. nyomán egész vázlatosan a mellékelt szelvény szemlél-

teti (2. ábra, IV.).

Eszerint a Mezség déli részén Pogaceaua (Mezpagocsa) mellett 1958. évben

befejezett újabb fúrás els ízben érte el a varisztid kristályospala aljzatot (csillámpala,

kvarcit) 2800 m körüli, viszonylag kis mélységben. Itt tehát az alaphegység kiemelkedik

és az egész neogén medencét két nagyobb, egy északi és déli medencerészre osztja.

Az északi medence Gherla (Szamosújvár) és Sármásel (Kissármás) között a Mezség
északi részét foglalja magába. Ebben a medencerészben viszonylag nem vastag szarmata

i és tortónai összlet alatt oligocén (Sucutard—Szentgotthárd) és eocén (Gherla— Szamos-

újvár) képzdményeket harántoltak. A paleogén alatt a mezpagocsai fúrás ered-

ménye a mezozoikum (triász? mészk) jelenlétét valószínsíti a medencében. Ettl
a területtl északra terül el az északi medenceperemi paleogén-neogén „táblás"

vidék.

A déli, a nagyobbik medencerész a Kis- és Nagyküküll völgyét foglalja magába.

I Ebben a medencében pliocén, szarmata és tortónai rétegek igen nagy vastagságot,

3000—4000 m-t érnek el. A miocén alatt eocén márgát ill. kérdéses kréta szenont (Bratei—

Baráthely és Mica— Mikefalva) fúrtak meg, továbbá mezozóos (triász?) mészkövet

(Agnita—Szentágota és Copsa Mica— Kiskapus). Eszerint a déli medencében apaleogént

csak az eocén képviseli, mely alatt mezozóos képzdmények fedik a metamorf pala

aljzatot.*

A déli medencéhez attól délre egy kisebb medencerész csatlakozik az Olt völgyé-

ben, a Fogarasi-havasok elterében. Itt az árpási fúrás szarmata tortónai és burdigalai

rétegsor alatt a Persányi-hegység típusú mezozóos (triász?) mészkbe fúrt bele, így való-

színleg az „északfogarasi" törésvonaltól már északabbra lévén, nem érhette el a Foga-

rasi-havasok lezökkent kristályospaláit.

Megjegyezzük, hogy a fúrások a szarmata és tortónai rétegeket harántolva mind
elérték azok feküjét, a dési tufát (tortónai— helvéti határ), mely diszkordánsan a helvéti

és alsómiocén képzdmények kimaradásával az idsebb (paleogén és mezozóos) képzd-

* Itt mélyült a Mica-Mikefalva-i fúrás, mely Románia legmélyebb fúrása, 4015,5 m.
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menyekre települt. A medence északi és déli peremén viszont az itteni fúrások szerint

(Gherla—Szamosújvár és Árpásul de Jós— Árpás) a helvéciai ill. burdigalai emelet is

ki van fejldve.

A fúrások földtani eredménye alapján a következ fontos rétegtani megállapítást

tehetjük: a ksó-fekü dési tufa az erdélyi ksó telepek rétegtani helyzetét, tortónai

korát rögzíti, függetlenül azok fiatalabb tektonikai helyzetétl.

Ezen újabb eredmények nyomán igazolva látjuk Bartkónak az elbbiekben

említett feltevését és ezt kiterjesztjük az egész neogén medencére. Ezek szerint a mezozoi-

kumban a varisztid aljzat folyamatos üledékképzdés területe volt. Ezenkívül az is

bebizonyosodott, hogy az Erdélyi-medence mélyszerkezete a régebbi felfogással szemben

jóval bonyolultabb. A mellékelt és leegyszersített földtani szelvény távolról sem ad

errl a bonyolult felépítésrl képet (2. ábra, IV.).

Tudvalev, hogy a szerkezeti képnek bonyolultabbá válása nemcsak az Erdélyi-

medence esetében, hanem a Nagy Magyar Alföld esetében is bekövetkezett. Itt szintén

az elmúlt 15 esztendben lefolyt szénhidrogén-kutatások eredményei nyomán a Pannó-

niai-medence szerkezeti képe a régebbi Halaváts — Papp K.— id. Lóczy -féle

elgondolással szemben lényegesen bonyolultabbá vált és még további meglepetésekkel

szolgálhat.

Az erdélyi földgáz eredetével kapcsolatban különböz felfogások ismeretesek.

Voitesti szerint a szénhidrogének eredete a miocén márgák közé települt alga

tartalmú bitumenes-szenes rétegekkel kapcsolatos. M r a z e c elmélete szerint a medence
földgáza elsdleges telepekben van és anyakzete a miocén márga. Macovei szerint

a földgáz az oligocén bitumenes palákból származik, ugyanúgy, mint a kárpáti kolaj.

Oncescu szintén azt tételezi fel, hogy a legkönnyebb fajsúlyú szénhidrogének a

nagyilondai halpikkelyes palákból vándoroltak fel és ezekbl lett a földgáz.

Feltételezik, hogy az erdélyi földgáz meg mélyebb szintekben elhelyezked,

esetleges oligocén kolajtelepekkel áll összefüggésben. Ez a kérdés, úgyszintén a földgáz

eredetének kérdése is, további kutatásoktól várja a megoldását.

Amint már említettük, a medence peremvidékén több helyen ismeretesek kolaj -

indikációk. Ezeket a kolajnyomokat M a c o v e i, Oncescu és ifj. Lóczy az

oligocén korú halpikkelyes palákból származtatják. A kolaj -indikációk közelében az

oligocén-rétegek többnyire valóban megvannak. Ebbl a szempontból igen jelents volt

a lövétei mpéli anyagösszlet felismerése (B a r t k ó). Feltehet, hogy B. Seiche (Szejke-

fiird) mellett a pannóniai rétegekben kimutatott vet mentén szivárog fel a kolaj
az oligocén rétegekbl. Fleg a medence keleti széle, a mezozóos alaphegység peremtl
a medence belseje felé es 15—20 km széles, ún. shelf-öv mutatkozott kolajkutatás

szempontjából reményteljesnek. Azonban sem ezen a peremvidéken lemélyített fúrások

B. Seiche (Szejke), Praid (Parajd), sem a medenceközpontban eddig lemélyített mély-

fúrások, kolajnyomokon kívül számottev eredményt nem értek el.

Ezek után felvetdik a kérdés, vajon az Erdélyi-medencében a földgázképzdéssel

együtt járt-e a kolajképzdés. Az eddigi fúrások kedveztlen eredménye még nem zárja

ki ennek a lehetségét. Valószínnek tartjuk, hogy a nagy mélységben rejtz, neogémiél

idsebb kolaj-anyakzetbi a cseppfolyós, nagyobb fajsúlvú szénhidrogének nem érhet-

ték el felfelé törekvésük közben az eddig megfúrt miocén rétegeket. További rendszeres

kutatásra van szükség, egyrészt a fentebb vázolt új szerkezeti képnek megfelelen a

medenceközpontban, úgyszintén a sótömzsök szomszédságában is, valamint a peremi

neogén és paleogén területen, ahol a töréses szerkezet a kolajnak utat nyithatott.

Befejezésül leszrhetjük azt a tapasztalatot, hogy a korszer kolajkutatásnál

a tisztán földtani jelleg alapfúrásoknak igen nagy jelentsége van. Tudvalev, hogy
hazánkban is az a néhány földtani alapfúrás jelleg kutatófúrás (Nyíregyháza, Szolnok

.
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Kiskrös, Nagyszénás) igen fontos új adatokkal gazdagította, fleg a Nagy-Alföld földtani

felépítésérl való ismereteinket. Ez a néhány fúrás azonban még kevés, további nagy-

mélység földtani alapfúrásokra van szükség, fleg a nagyalföldi medencében, hogy

ezáltal annak még kevéssé ismert mélyszerkezeti és kolaj földtani viszonyait megismer-

hessük. Ez az egyedüli út, mely a Nagy Magyar Alföld földtani felépítésének alaposabb

megismerésére vezet és ezáltal további, az eddigieknél jelentsebb kolajtelepek fel-

fedezését helyezi kilátásba.
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The geological features of the Transsylvanián Basin in the light of recent hydrocarbon
prospecting

Dr. G. CSIKY

In Rumania the unraveling of the geological structure of Transsylvania and the
surrounding Carpathians has been fór several decades the joint work of the best Hungá-
rián and Rumanian geologists.

After a brief historical sunmiary of previous geological research the paper des-

cribes the formation, evolution and structure of the Transsylvanián Basin. Then it

mentions the geological results of recent prospecting fór hydrocarbons, and subsequently
discusses the oil geological relations of the basin, especially the problem whether hydro-
carbons are present in the basin sediments.

The bases of our geological knowledge eonceming the Transsylvanián basin were
Iáid down. around the end of the last century by Hungárián geologists headed by A.
Koch. The basic monograph of A. Koch eonceming the Transsylvanián Basin
is in the stratigraphical respect valid up to this day.

Natural gas in Transsylvania was discovered fifty years hence, in 1908, by the
Kissármás well, brought down fór the purpose of prospecting fór potassium salts. The
geological research which was conunenced on the basis of the Kissármás gas find and
wliich led to a knowledge of the folding in the basin interior, was led by Hugó Böckh.
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The work of the Hungárián geologists was taken up bv their Runianian colleagues who
have, under the leadership of Mrazec, further developed the stratigraphical and
tectonical knowledge conceniing the Basin. The geological picture arrived at in this wav
is shown in the Mrazec — Jekelius profile shown in Fig. 2.

Mrazec and kis co-workers have, on the basis of the outcorps of Paleogene
in the unfolded (monoclinal) zone of the basin rím, assumed the development of the
Paleogene alsó in the interior of the basin, beneath the thick Neogene cover. — Along
the basin rim there are superficial oil indications in a number of places.

The borings of great depth which were brought down in the last years in the
Transsylvanián Basin were intended to disclose the supposed Palaeogene deposits,

the presence and possible hydrocarbon content of which has occupied the thoughts of
geologists ever since natural gas was discovered. The deep drillings have found below
the alreadv well-known Pliocene, Sarmatian and Tortonian sediments formations of

Oligocene, Eocéné, doubtful Cretaceous— Senonian and Mesozoic (Triassic?) age and
have even, in one instance, reached the metamorphic basement. All this is shown in

the annexed profile sketch. As seen, the basin is by an uplift of the basement divided
in two paris, a norihem and a southem one.

The researches above mentioned have shed a new light upon the much-discussed
causes of Xeogene tectonics. It seems to be proven that the Neogene folds of the basin
sediments are due to orogenetic forces proper and that the salt masses have played a

subordinate part only.

The Neogene basin of Transsylvania has a great economical significance. In the
first piacé, the Sarmatian strata of the thick Neogene series contain one of the greatest
natural gas reserves of Europe, while the Tortonian contains vast resources of rock salt.

As to the origin of natural gas in Transsylvania there are a number of diverging
opinions (Voitesti, Mrazec, Macovei, Oncescu). Itis alsó assumed
that the gas is connected with presumable Oligocene oil deposits of deeper location.

However, this problem as well as that of the origin of oil and gas will only be solved
by further research.

In generál, the conclusion may be drawn that in up-to-date hydrocarbon pros-

pecting the base drillings of purely geological purpose have a verv great importance

reoaorHMecKafl KapTHHa TpaHCHJibBaHCKoro SacceüHa b CBeTe nocjieaHHx pa3BeaoK
Ha yraeBoaopoabi

Hp. r. MHKH

B TeneHHe HecKOJibKHX aecHTHJieTHií nepegOBbie BeHrepcnne n pyMbiHCKiie reonorn
paoTajiH Ha no3HaHne reo.aoniaecKoro oöJiHKa TpaHCHJibBaHiw h KapnaTOB.

CyMMHpyn HCTopmo ao chx nop npoH3BeaeHHbix reonorHaecKiix HCCJieaoBaHHH, b Hacro-
Hmeií CTaTbe aBTop onncbiBaei pa3BHTHe h crpoeHne TpaHCHJibBaHCKoro öacceiiHa. Oh yKa3bi-

BaeT Ha nocjieaHHe reoJiornaecKHe pe3y;ibTaTbi íiccjieaoBaHHií Ha yrjieBoaopoaw h, noaaep-
khb3h Bonpoc o HajiHHHH He<j)TH, pacnpocTpaHHeTcn Ha reoJionmecKHe ycnoBiiH acceÜHa
C TOMKH 3pCHHH He(})Tera30H0C !OCTH.

Ochobbi Harnux 3H3HHH o reo.aornaecKOM crpoemiH TpaHCHJibBaHCKoro acceüHa Ghjih
3ano>KeHbi okojio Haaajia ctohcthh BeHrepCKHMii reo.aora.MH, B03rjiaB.aHe.MbiMH npoijjeccopo.M

A. K o x-o.M. Ochobh3h MOHorpa<})HH Koxa o TpaHCHJibBaHCKOM SacceüHe b CTpaTiirpatJjn-

qecKOM OTHOiueHHH Oojibuieií qacTbio HMeeT eme CHJiy.

BypeHne Ha KajiHHHyio conb b c. Kummapuauj otkpwjio 50 JieT To.\iy Ha3ag, b 1908 r.,

npHpogHbiií ra3 b TpaHCujibBaHim. B pe3yjibiaTe 3Toro otkpwthh rpynna BeHrepcKHX reoJioroB,

B03rjiaB.aHe.MaH X. B é k-om npoBOjHJia reoJiornaecKHe uccjieflOBamiH h pa3pa6oiajia cxeMy
CKjiaAaaToü tcktohmkh öacceiiHa. Py.MbiHCKHe reojiorn npo^oJimajiH pafjoiy BeHrepcKHX
KOJiJier h pa3BiiBajin, noa pybOBoacTBOM M p a 3 e k a, 3HaHHH o CTpararpa^HaecKOM h
TeKioumecroM CTpoeHiiH öaccefma. 3ia reoJiorHaecKan KapTHHa H3oópa>KeHa Ha reojiorn-

aecKOM npot})HJie M p a 3 e k a h EKennyca (pnc. 2).

M p a 3 e k h er corpygHHKH noJiaraioT, hto OTJiomeHHH na.aeoreHa pa3BHTbi Tanme
h b Heapax öacceiiHa — noa mouuhmh TOJima.MH Heorena — BBHgy Toro, hto TaKne
0TJ10>KeHHH BO MH0THX MeCTax BbIXOaHT Iia nOBepXHOCTb B HecKJiaaHaTOH (mohokjih-
HajibHon) KOHTypHOií 3one öacceiiHa. B KOHTypwoH aac™ öacceüHa bo MHoriix MecTax
H3BeCTHbl npiI3HaKH He(J)TH Ha nOBepXHOCTH.
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3a nocjieAHee BpeMH ueab 6ypeHna CBepxrayöoKirx pa3BeA0MHbix 3kb3>kiih b

TpaHCHJibBaHCKOM SacceiiHe 6biJia oöHawnTb npeflnoaarae.Mbie cjioh najieoreHa, HajiuMne h
He({>TeHOCHOCTb KOTOpbIX 3aHHM3K)T pa3BCAMHK0B CO BpeMeHH OTKpbITHH IipHpOAHOrO ra3a.

Pa3BeA0MHbie CKBa>KHHbi npoxoAHJin — noA otjiojkchhhmh rumoueHa, capMaTa h Topiona,
H3BecTHbi.Mii H3 npe)KHHx öypeHuií — OTjioweHHH ojinrouena, coueHa, TaKwe iok m otjio-

HceHHH npoöaeMaTHHHoro ceHOHa h Me3030H (TpHac) h, b oahom c.nyqae, AOCTiirHyjiH h MCTa-
Mop<J)HHecKHe cjiaHHbi najieo3oücKoro (J)yHA3MeHTa. Bee 3to OTMenaeTCH b cxeMe reojiornHe-

CKOro rtpoij)naH (puc. 2).Ta.M bhaho, mto noAHHine tjjyHAaMeHTa pasAejineT öacceöH Ha Aee
Maorii : ceBepHyio h io>KHyK).

JJOBOJIbHO OTKJlOHHIOIHHeCH C006pa>I<eHHH, HMCBIUHe MeCTO AO cero BpeMeHH o iipn-

MHH3X TeKTOHHHCCKOrO ABH>KeHHH OTJIOWeHHH HeOI'eHOBOrO aCCeHHa, npOHBJlHIOTCH B HOBOM
ocBemeHHH BCJieA aa pe3yjibTaTaMH npoAcaaHm.ix pa3BeA0MHbix paöox. KaweTCH A0K33an-
HbiM, mto HeoreHOBbie ckji3akh SacceiíHa oópa30BajiHCb b pe3yjibT3Te oporeHHMecKnx chji,

npHTO.M coaHHbie Maccbi Hrpajni JiHuib BTopiiMHyio poJib.

HeoreHOBbiíí öacceííH TpaHCHJibBaHHH HMeeT orpo.MHyio poJib c tomkh 3peHHH HapoA-
HOTO X03HHCTB3. Cap.MaTCKHe CJIOH MOUJHOH HeOreHOBOÍÍ CBHTbl 3aKJIK)MaK)T B ceöe OAHH H3

HaHöoaee 3HaMHTejibHbix pecypcoB npHpoAHoro ra3a b EBpone, npuneM OTJioweHHH Top-
TOHCKoro B03pacTa coAepwaT MomHbie ruiaorbi xaMeHHoro cojih.

O nponcxo>KAeHHH HapoAnoro ra3a TpaHCHJibBaHHH n3BecTHbi pa3jiHMHbie b3tjihaw

(B oííTeuiTH, Mpa3eK, MaKOBeH, O h e c k y). PIpeAnojiaraeTCfl, mto HapoAHWH
ra3 CBH33H c oJiHroueHOBbiMH He(J)THHbiMH njiacraMH öoJiee rjiyóoKoro noMeiyeHHH. Pa3peuieHHe
3Toro Bonpoca BMecTe c BonpocoM o npoHCxo>KAeHHH He(j)TH h ra3a 33bhcht ot pe3yjibTaT0B

;

AajibHeHiiHtx pa3BeA0MHbix paöoT.

B KOHeMHOM CMeTe MO>KHO ACJiaTb BblBOA, MTO SypeHHe OnOpHblX CKB3>KHH MHCTO
reoJioriiMecKoro xapaicrepa HMeeT Gojibiuoe 3HaMeHiie npH coBpeMeHHbix nonct<ax Ha Hetjrrb.

\
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Összefoglalás : Hazai külszíni kszénfejtések néhány éve vannak üzemben. Az
aránylag rövid id alatt még nem alakult ki olyan földtani feldolgozási módszer, amely
a külfejtések részletes tervezésének olyan alapja lehetne, amely minden földtani kérdésre
felvilágosítást adjon. Kutatási területek földtani feldolgozására vonatkozó általános uta-
sítás nem tudja ezen kívánságokat figyelembe venni. Szükséges lenne olyan utasítás ki- M
adása, amely valószín külfejtési területekre vonatkozzon. A tanulmány egy külfejtési
terület feldolgozását írja le.

Gazdasági életünkben az igen rövid múltra visszatekint széntermel külfejtések
j

jelentsége évrl évre fokozatosan növekedik. Nagyon messze vagyunk még minden

téren (fleg gépi felszerelés terén) a kszén külfejtések klasszikus hazájától, Németország- -

tói, de gazdasági vezetink, igen helyesen, világosan látva kétségtelen elnyeit, fokoza-

tosan fejlesztik hazánkban is a külszíni kszénfejtéseket.

Mint minden új eljárásnak, ennek a kszéntermel módnak is megvan a maga
ellenzéke, amely külfejtéseink jelenleg kétségtelenül fennálló gyermekbetegségeit igyek-

szik úgy feltüntetni, mint a külfejtések elkerülhetetlen velejáróit. A külfejtések kétség-

telen elnyeit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Öt olyan elnye van a mélymveléssel

szemben, amely minden ésszer körülmények között dolgozó külszíni kszénfejtést

gazdaságossá tesz a mélymveléssel szemben.

1. Kedvez munkavédelmi körülmények. Balesetek gyakorisága és súlyossága

terén a külfejtés viszonyai lényegesen kedvezbbek, mint a mélymvelésé. Ez nemcsak

igen jelents gazdasági elny, hanem az épül szocializmusban — ahol legfbb érték

az ember — a vezetk kötelessége is olyan módszerek alkalmazása, ahol a dolgozók

egészségvédelme az adott gazdasági eredmény elérése mellett maximális. Nincs módom
statisztikai adatok felsorolására, de a külfejtések számszer balesetei nem érhetik el

a földalatti üzemek baleseteinek 10% -át. A halálos balesetek vizsgálatánál valószínleg

még kedvezbb eredményt kapunk a külfejtések javára.

2. Anyagmegtakarítás. Ha csak a bányafát veszem számításba, éppen a külfejtésre

alkalmas vékony takaróréteg alatt fekv fiatalkorú barnakszenek a mellékkzetek kis

szilárdsága miatt fogyasztják jelenleg a túlnyomóan import útján beszerzett fából

fajlagosan a legtöbbet. Egy napi 1000 tonna mátraaljai barnakszenet termel külfejtés

devizában évi 300 000 dollár minimális megtakarítást eredményez.

3. Belépési id. Az országos átlagmélységet figyelembe véve, amelybl a liász-

területeket kivesszük, napi 1000 tonna kapacitású mélymvelési bányaüzem felfejldési

ideje 5— 7 év. Ezzel szemben hasonló kapacitási! külszíni kszénfejtés maximális fel-

fejldési ideje egy év.

4. Szakmunkás létszám alig szükséges hozzá. A földalatti bányaüzemek magas

képzettség, hosszú kiképzési idt követel vájár létszáma teljesen elmaradhat, mert

a kszén jövesztését is lehet tökéletesen gépesíteni. Nem lehet normális állapotnak tartani

azokat a hazai külszíni kszénfejtéseknél fennálló jelenlegi körülményeket, ahol a meg-

felel gép hiánya vagy a gépi jövesztéstl való idegenkedés miatt a kszén termelése

kézzel történik. Anakronizmus!

5. Teljesítmény növekedése. Még a kézzel végzett termelés esetén is kb. kétszerese

a földalatti üzemek teljesítményének. Normális viszonyokat számítva, midn a jövesztés
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is géppel történik, az összteljesítmény három-négyszerese a hasonló kapacitású földalatti

! üzemek összteljesítményének. (Összes termelt to/összes teljesített mszak.)

Ezen kétségtelen igen jelents gazdasági elnyök indokolják azt a körülményt is,

hogy fokozott mértékben igyekszünk külfejtésre alkalmas területeket feltárni. Ezen a

térón elssorban fiatalkorú földes-fás barnakszén területeink jönnek számításba. Ezen

területek jellegzetessége, hogy településük aránylag nyugodt, olyan törések, vetk alig

fordulnak el bennük, amelyek a telepet is harántolják, s fedrétegük nem vastag. Két
ilyen valószínleg igen jelents vagyont tartalmazó kszénterületünk van. Az egyik

a részben már ismert Mátra-Bükkalja, a másik a Szombathely—Torony környéki földes-

fás barnakszén terület. Az utóbbi területrl lényegesen kevesebbet tudunk, mint a

Mátra-Biikkaljáról. Ezen két területen véleményem szerint nagy kapacitású, hosszú

élettartamú külfejtések telepítése lehetséges.

Szükségesnek tartom felhívni a figyehnet a népgazdasági szinten ez ideig kell

értékelésben nem részesül tzegbányászatra is, ahol szintén mód lenne komoly nagyságú,

hosszú élettartamú külszíni fejtések telepítésére. Nádasdladány, Hanság, Kecel-Baja

vidéke alkalmas lenne gépesitett külfejtések telepítésére. Sajnos a tzeg-probléma sem
az energiagazdálkodásban, sem a vegyiparban, sem a mezgazdaságban nem foglalja el

megillet helyét. Hazánk ezen értékes alapanyagát — véleményem szerint — a

jelenleginél sokkal nagyobb mértékben kell bekapcsolni gazdasági életünkbe. Bizo-

nyosra veszem, hogy jelents mennyiség devizát lehet megtakarítani a tzeg meg-
felel feldolgozása esetén.

A feltételezett külfejtési terület feldolgozásának majdnem kizárólagos alapja

a fúrási dokumentáció. Ezért tartom szükségesnek, hogy a fúrások kivitelével és doku-

mentálásával is foglalkozzam. A számbavehet területek túlnyomó részén a kszén-
telepek és a mellékkzetek szilárdsága nem nagy. A felspannóniai barnakszenek egy-

irányú törszilárdsága ritkán éri el a 100 kg cm2 értéket, legtöbbször 40—70 kg cm2

érték között ingadozik. A mellékkzetek, agyag, homok s ezek átmeneti alakjai. A homo-
kok és homokos agyagok minden esetben jelents mennyiség vizet tartalmaznak.

A telepmélység ritkán haladja meg a 60 m-t. Ezen kis mélység és csekély kzetszilárdság-

viszonyok teszik lehetvé, hogy a fúrás viszonylag nagy teljesítménnyel dolgozzon

száraz magfúrás esetében. Ezen fúrásmódtól eltérés csak ott indokolt, ahol magkihoza-

talra nincs mód (vízdús homok). Általános tapasztalat, hogy a pannóniai rétegösszletben

a fúrások magkihozatala mindig több, mint az átharántolt réteg vastagsága, nemcsak
nedves vagy képlékeny állapot közelében lev agyag, homokos agyag, hanem a barna-

kszén esetében is. Ennek oka elssorban az a körülmény, hogy a fúrókorona által

lemart kzetforgácsoknak valahol el kell helyezkedni. Ez a kzetforgács részben a fúró-

lyuk oldalfalába nyomódik bele, részben a magcsbe kényszerül, minek következtében
a kihozott mag mennyisége megnövekedik, s mivel oldalirányú kiterjedésre mód nincs,

a mag megnyúlik. A magnövekedés második oka az anyag nyúlása a rudazat mozgatása
következtében. Fúrás közben a rudazatot emelik és süllyesztik. A magcs és mag között

fellép súrlódás következtében a mag a rudazat emelésénél megnyúlhat. Ezen nyúlás

a rudazat süllyesztése alkalmával nem tnik el teljesen, mert lefelé az ép kzet ellenáll,

felfelé a magcsben terjeszkedési lehetség van. Tény, hogy felspannóniai rétegekben

nem egy alkalommal találtunk 60% többletmagot, szemben a fúrórudazaton mért
átharántolt rétegvastagsággal.

Igen nagy problémát okozott ez a jelenség telepáftúrásoknál, ahol a barnakszén-
padok és agyagbeágyazások váltakoznak. A fajlagos nyúlásra pontos adat nincs, s a

telep egyes padjainak és a beágyazásoknak vastagságát a fúrómester, vagy a telep

átfúrásnál jelenlev legjobb esetben technikus képzettség ellenr becslése határozta

meg.

2*
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A valóságot legjobban megközelít módszer természetesen az, ha az anyagválto-

zásokat a fúrórudazaton figyeljük, s igyekszünk a telep-átfúrásoknál külön a kszénbl
és külön a beágyazásokból magot venni. Begyakorlott személyzetnél, lelkiismeretes fúró-

mesternél ennek akadálya nincs. Egyetlen körülmény, mely ezt a módot majdnem
lehetetlenné teszi, a bérezési rendszer. A bérezés majdnem mindentl függetlenül a fúrási

fm-t veszi alapul. Természetes, hogy a fúrómestertl kezdve az egész személyzet igyekszik

minél több fm-t teljesíteni, s a minségi elírásokat legjobb esetben mint másodrend
követelményeket kezeli. Feltétlenül szükséges, hogy az Országos Földtani Figazgatóság
ezen a téren rendet teremtsen, egyértelm utasítás kiadásával.

A fúrások dokumentálásának rendszere, amelyet az Országos Földtani Figaz-
gatóság adott ki a fúró vállalatok részére, teljesen kifogástalan. Egyedül a vízmegfigye-
lések elvégzésére tartom szükségesnek, hogy a jelenleginél nagyobb gondot fordítsanak

az elírásokban is —
, hogy a lerögzített adatokat, azok feljegyzési módjának tudatában

nyugodtan lehessen felhasználni. Jelenleg a fúrásoknál nincs elírva a vízmegfigyelések

módja. A hidrogeológiai viszonyok tisztázása nélkül pedig külfejtést telepítem nem lehet.

A vízadó réteg megütése után, midn a fúrólyukban víz jelentkezett, 10 perces vagy

negyedórás idközökben szükséges a víznívót bemérni és az adatokat feljegyezni. Az ily

módon felvett adatokból tökéletesen érzékelni lehet az emelkedés mértékét, s midn
két-három adata változatlan eredményt ad, a megfigyelést befejezzük. Ugyanezen
megfigyelési módot természetesen akkor is el kell végezni, ha a vizet adó réteg átfúrása

közben víznívó-változás következik be. Ajánlatos a vizet adó réteg átfúrása után az els

vízzáróréteg elérésekor is néhány megfigyelést végezni, még akkor is, ha víznívóban

változást nem észleltünk. Tudomásom szerint az Országos Földtani Figazgatóság el-

írásaiból az erre vonatkozó rendelkezések még hiányoznak. Természetesen szükséges

a fúrások bemérése és a koordináta-, valamint szintadatok megadása oly módon, mint

azt a fúró vállalatok jelenleg is csinálják.

A megkutatott területek földtani feldolgozását az O. F. F. részletes utasítása

szabályozza. Természetesen általános érvény szabályzat nem tudja teljes mértékben

figyelembe venni azokat a különleges kívánságokat, amelyek külfejtések telepítésénél

az általános adatok mellett szintén igen lényegesek.

Ezen tanulmányban fleg a külfejtést érdekl földtani viszonyokat és körülmé-

nyeket próbálom ismertetni. Igen jó támpontokat adott ezen munkámban Kegel
professzor 1953-ban megjelent Lehrbuch des Braunkohlentagebaues cím munkája,

amely ha nem is foglalkozik kimondottan a földtani feldolgozással, de megadja azokat

a földtani alapokat, amelyekre a részletes tervezésnek szüksége van.

A terület feldolgozásának els lépése a topográfiai térkép elkészítése. Ezen alap-

térkép méretaránya csak közvetve van elírva, amennyiben az Országos Földtani Figaz-
gatóság idevonatkozó szabályzata megállapítja, hogy a szénvagyon térkép legnagyobb

méretaránya A. és B. kategóriában 1 : 2880, C. 1. kategóriában 1 : 5000, C. 2. kategó-

riában 1 : 10 000 legyen. Véleményem szerint az ily módon megadott utasítás nem
tudja kielégíteni az ezen a téren fennálló igényeket. A kategória megállapítása nem
méretarány, hanem a települési, ásványvagyon, minségviszonyok tisztázottságának

kérdése. Ha az ásványvagyont tartalniazó terület földtani viszonyai teljesen tisztá-

zódtak, a hasznosítható ásványtelep térbeli helyzete, kiterjedése, azonosítása, vastag-

sága, minsége egyértelmleg a kutatási dokumentációból megállapított, felhasználási

lehetsége ismert, a mellékkzetek és vízviszonyok ismertek, akkor az ásványvagyon
azonos kategóriájú lesz akár 1 : 2800 vagy 1 : 5000 méretarányú térképen ábrázoljuk.

A méretarány térképrl való méretek levételének pontosságát befolyásolja, ha arról

egyáltalán méretet veszünk le, s nem a rendelkezésre álló számszer mérési adatokból

számítással határozzuk meg a szükséges méreteket.
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I . ábra. Tervezett külfejtési terület alaptérképe. Magyarázat: 1 . Tervezett fejtési határok, 2. Erózió
határa, 3. Fúrólyuk helye és adatai. Jeltl balra : távolság a telep fedig, jeltl jobbra : terepszint, jel alatt

:

telep vagy telepek száma, talpszintje (telepvastagság/tiszta kszénvastagság) — Fig. 7 Grundkarte des
höffigen Tagebaugebietes. Érklárung: 1. Geplante Abbaugrenzen, 2. Erosionsgrenze, 3. Stellen unter
Angaben dér Bohrungen. I.inks : Teufe, bis zum Dach des Flözes, rechts : Höhe dér Sohle (Máchtigkeit/

reine Kohlenmáchtigkeit).

A terület térképe rendszerint rendelkezésre áll akkor, ha a reménybeli külfejtési

terület meglev bányaüzemhez csatlakozik. Ilyen esetben a terület nagysága szabja meg
az alkalmazott méretarányt. A térkép feltétlenül rétegvonalas, lehetleg földtani térkép

legyen, amely a terület ismert földtani szerkezetét is tüntesse fel. Olyan esetekben, ha

a reménybeli külfejtési terület, amelyen kutatást folytatunk, nem csatlakozik üzemben
lev bányához, vagy attól nagyobb távolságra esik, rendszerint az 1 : 25 000 térkép-

lapokról kell a kutatási térképet felnagyítani. Tapasztalatom szerint az ily módon készí-
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tett térkép szükség szerint korrigálva a fúrások bemérésekor ellenrzött fbb adatokkal
a terület földtani feldolgozására teljesen megfelel. A mezgazdasági kultúra, melynek
figyelembevétele a külfejtés telepítésénél fontos, a fúrások felvétele alkalmával kell
pontossággal megállapítható. A fúrások szintadatai alapján a rétegvonalak ellenrzését
és szükség szerinti kiigazítását is el lehet végezni.

É D
A17 A 34 A15

+ 172,65 + 168,04 f 164,66

2. ábra. E—D-i metszet a tervezett külfejtési területen. Magyarázat: 1. Kszéntelep 0,5
m-nél vékonyabb beágyazásokkal. 2. Kszéntelep 0,5 m-nél vastagabb beágyazásokkal, 3. Agyag kszén-
nyomokkal, 4. Agyag, 5. Homok, 6. Vizes homok, 7. Görgeteg, 8. Pleisztocén — pannóniai határ. Fig. 2.

Profil N—S-lich durch den geplanten Tagebau. Erklárung: 1. Kohlenflöz, mit Einschaltungen unter
0,5 m Máchtigkeit, 2. Kohlenflöz mit Einschaltungen tiber 0,5 m Máchtigkeit, 3. Tón mit Kohlenspuren,
4. Tón, 5. Sand, 6. Wasserführender Sand, 7. Gerölle, 8. Pleistozán — Pannon-Grenze

Ezen alaptérképre, amely a földtani feldolgozás legfontosabb dokumentuma,
hordjuk fel a fúrólyukakat a megadott koordináták szerint. A térképre való felrakással

egyidben szükséges a fúrólyukak feldolgozása kapcsán táblázatos összeállítás elkészítése

is, amely egyelre a következ adatokat tartalmazza:

a fúrás jele és száma, koordinátái, térszintmagasság az A. f., a fúrás mélysége,

a telep vagy telepek talpszintje, a telepek vastagsága, az egyes telepek tisztaszén-vastag-

sága, a fedüvíz nyugalmi szintje, a feküvíz nyugalmi szintje, az átlagos kszénminség
telepenként.

A térképen a fúrásokat úgy jelöljük, hogy a fbb adatokat egyszer rátekintéssel

lássuk, mint azt az 1. ábrán feltüntetett térkép mutatja.
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A terület feldolgozásának második, talán legfontosabb lépése a területen az

átfektetett szelvények megszerkesztése. Általában az általam ismert ilyen tárgyú

munkák torzítás nélküli, nagylépték szelvényeket tartalmaztak, amelyekben a kszén-

telepes rétegsort egyben jelölték s néhány, a jelentés szerzje szerint jellemz fúrási

szelvényt mellékeltek. Ezt a módszert a külfejtési célra igénybe vehet területeken nem
tartom megfelelnek. A szelvényeket oly nagyságban kell elkészíteni, hogy a telep-

azonosítást kétségtelen módon lehessen elvégezni. A mellékelt 2. ábra mutat egy ilyen

szelvényt.

Véleményem szerint a szelvények készítésénél az alkalmazható legnagyobb magas-

sági lépték 1 : 500. A telepazonosítás tökéletes elvégzése céljából a szelvényeket legalább

két egymásra merleges vagy közel merleges irányba készítsük el. A szelvények egy-

mástól mért távolságát a fúrás srsége határozza meg. Olyan területeken, mint a mátra-

aljai felspannóniai barnakszén terület, ahol a telepek kialakulása óta jelents kéreg-

mozgások nem történtek, teljesen elegend az elzetes kutatás céljára az 500 m-es,

a részletes kutatás céljára a 250 m-es fúrási hálózat. Egyes különleges problémák tisztá-

zására a feldolgozás folyamán szüksége mutatkozhat további fúrások telepítésének,

különösen a terület azon részén, ahol a pannon utáni denudáeió, fleg az erózió jelents

pusztítást végzett. Tekintélyes nagyságú területeken a kifejldött telepek egy része

néhol a teljes kszéntelepes rétegsor áldozatául esett, s ezek határának megállapítása

csak szelvények alapján történhet. Ilyen esetet mutat a 3. ábrán feltüntetett szelvény,

amely a normálisan fejldött kszénterületbe benyúló denudált területet tüntet fel.

DK.

A17 A33
+ 172.65 *168.5!

A18
* 163,45

3. ábra. Eróziós határok megállapítása földtani szelvénybl. Magyarázat: 1. Kszéntelep 0,5 m-nél
vékonyabb beágyazásokkal, 2. Kszéntelep 0,5 m-nél" vastagabb beágyazásokkal, 3. Agyag, 4. Agyag
kszénnyomokkal, 5. Homokk, 6. Görgeteg, 7. Homok, 8. Vizes homok, 3. Pleisztocén-pannóniai határ.
Fi%. '. Die Bestimmung dér Erosionsgrenzen aus geologischen Profilén. Erklárung: 1. Kohlenflöz,
mii Kinschaltungen unter 0,5 m Mjehtigkeit, 2. Kohlenflöz mit Einschaltungen über 0,5 m Máchtigkeit,
3. Tón mit Kohlenspuren, 4. Tón, 5. Sand, 6. Wasserführender Sand, 7. Gerölle, 8. Pleistozán-Pannon-

Grenze
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Ilyen esetben annyi metszetet kell készíteni, amennyit a fúrások lehetvé tesznek,

hogy a telephatárok megállapítására minden rendelkezésre álló adatot felhasználva, az

minél inkább megközelítse a tényleges helyzetet.

A telepek azonosítása különösen a Mátra aljai területeken aránylag hosszadalmas
munka, mert a kszéntelepek kifejldése idején a beltenger transzgressziója és regresz-
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4 . ábra. A IV. telep talpának szintvonalas térképe a tervezett külfejtési területen. Mag yarázat:
1. Kijelölt fejtési határ, 2. Erodált terület (IV. telep kimosva), 3. IV. telep talpának szintvonala, 4. Fúró-
lyuk. Jel fölött a fúrólyuk jelzése és száma, alatta az átfúrt telep száma es talpszintje. — Fig. 4. Isohyp-
senkarte dér Sohle von Flöz IV im geplanten Tagebaugebiet. Erklarung: 1. Geplante Tagebaugrenze.
2. Erodierte Zone (Flöz IV erodiert), 3. Isohypse dér Sohle von Flöz IV, 4 Bohrung, Oben: Kennzeichen

und Nummer dér Bohrung, untén : Nummer und Sohlenteufe des Flözes
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sziója miatt rendszertelenül fejldtek ki mind a telepek, mind a beágyazások

s ezt a látszólagos kifejldési rendszertelenséget tovább zavarta a pannon utáni

denudáeió.

A telepek azonosítása után, vagy azzal együtt a fúrólyukak feldolgozása folyamán

a szelvényekre a vízviszonyokat is szükséges feldolgozni. Itt a vizet tartalmazó rétegek

vastagsága és a víz nyugalmi szintje azok az adatok, amelyeket a szelvényeken feltün-

tetünk. Ezeket az adatokat minden külön vizetadó rétegnél a kszéntelepes rétegsor

fedjében és feküjében is meg kell állapítani. i

A szelvények elkészítése után, midn a telepazonosításokat egyértelmleg elvé-

geztük, a munka legnehezebb részével elkészültünk, mert a további feldolgozásnak a

szelvények az alapjai.

A kszéntelep vagy telepek térbeli helyzetét egyértelmleg s legvilágosabban

szemlélteti a telep talpának szintvonalas térképe (4. ábra).

A térképen szükséges a külszíni rétegvonalak feltüntetése is, hogy az a telep

külszíntl mért távolságát is érzékeltesse. Minden teleprl szükséges ilyen térkép készí-

tése, mert csak így kapunk helyes képet a telepek térbeli és külszínhez viszonyított

helyzetérl. A térképen a fúrások jelzése azonos legyen az alaptérképen használt jelzéssel,

de csak azt a telepet és telepszintet, vastagságot tüntessük fel, amely telepet a térkép

ábrázolja. A térképrl a telep dlése, csapása, ezek változása világosan látható, s ez

igen fontos alapadata a külszíni fejtések részletes tervezésének. Természetesen a térképen

a telephatárokat, denudációs határokat szintén tüntessük fel.

A kszénvagyon megállapításának módjára az Országos Földtani Figazgatóság

utasítása az úgynevezett tömbmódszert írja el. Az ily módon szerkesztett térképen

a tömb-beosztáson és a fúrólyukak adatain kívül semmit sem látunk s ha a telepviszo-

nyokról tájékozódni akarunk, akkor a tömbadatok táblázatát kell elvenni, vagy a fbb
adatokat a térképen szembetn módon fel kell tüntetni. Olyan esetekben, midn majd-

nem vetmentes területen, összefügg telep vagyonát kell megállapítani, a vastagsági

kifejldés vonalas ábrázolásának alapján történ vagyonmegállapítást megfelelbbnek

tartom. Ilyen módon feldolgozott területet ábrázol a mellékelt 5. ábra.

A vastagsági vonalak megszerkesztése a fúrólyukakban megállapított tiszta telep-

vastagság alapján történik, pontosan úgy, mint egy rétegvonalas térkép szerkesztése.

A fúrások között szükség szerint interpolálást végzünk és az azonos vastagságot jelz

pontokat folyamatos vonallal összekötjük. A rétegvonalas térkép szerkesztésének szabá-

lyai itt is szó szerint érvényesek, ezek betartására értelemszeren nagy gondot fordítsunk.

Az ilyen módon elkészített térkép a telep vastagsági kifejldésérl világosan tájékoztat

anélkül, hogy külön magyarázó^szöveget vagy táblázatot kellene használni.

A szénvagyon megállapítása egyszer területmérésre redukálódik e térkép segít-

ségével, mert az egyes vastagsági vonalakhoz tartozó területet kell csak megállapítani,

azon határon belül, ahol a kszénvagyont meg akarjuk állapítani. Ha valamelyik vastag-

sági vonal a terület határán belül zárt, önmagába visszatér vonalat alkot, akkor a

vastagsági vonal által bezárt terület nagyságát állapítjuk meg. Ha a vastagsági vonal

nem ad zárt görbét a terület határán belül, hanem azt metszi, akkor a területhatár

és a vastagsági vonal által meghatározott terület nagyságát állapítjuk meg. A terület-

mérést planiméterrel végezhetjük s minden egyes területet legalább kétszer, de inkább

többször mérjünk le, s a kapott eredményeket csak akkor fogadjuk el, ha azok az álta-

lunk megállapított pontosságot elérik. Gyakorlatban 1 — 2%-os eltérést mutató eredmé-

nyekkel megelégedhetünk.

A térkép maga a kszéntelepet vízszintes sík alappal testként ábrázolja, a meg-
állapított terület határnál függleges felületekkel lehatárolva, a fedfelület kialakulását

pedig a térképen ábrázolt vastagsági vonalak által meghatározott felület borítja.
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5. ábra. A IV. telep vastagsági kifejldésének vonalas térképe a tervezett külfejtési területen. Magya-
rázat: 1 . Fejtési terület határa, 2. Erodált terület határa, 3. Telepvastagság vonala, 4. F'úrólyuk. A jel

fölött a fúrás jelzése és száma, a jeltl jobbra a telep szintje, alatta a telep száma és a tiszta kszén vas-
tagsága. Fig. 5. Isopachkarte von Flöz IV im geplanten Tagebaugebiet. Erklárung: 1. Grenze des
Abbaugebietes, 2. Grenze dér erodierten Zone, 3. Isopachlinie, 4. Bohrung, Oben: Kennzeichen und Num-
mer dér Bohrung, rechts die Teufe des Flözes, untén die Xummer des Flözes und die reine Kohlenmachtig-

keit

A kszénvagyon megállapítása ezen redukált test vízszintes, tehát az alappal

parallel síkokkal képzelt felszeletelésével történik. A mellékelt 6. ábrán feltüntetett váz-

lat szemlélteti az eljárás elvét.

A 6 m-es vtg-t mutató vonal területének megállapítása után a terület számszer
értéke adja a 6 és az 5 m-es síkok által kimetszett teleprész köbtartalmát. Az 5 m-es

vastagságot mutató vonal területének számszer értéke adja az 5— 4 m-es síkok által

kimetszett teleprész köbtartalmát. így részletenként állapítjuk meg a telep köbtartalmát.

A 6. ábrán feketével jelzett területeket az ún. háromszögkülönbségeket értelemszeren

hozzáadjuk vagy levonjuk a köbtartalom-számításnál. Ily módon a szénvagyont meg-

állapíthatjuk akár m3-ben, akár tonnában. Ez utóbbi esetben a m3-ben meghatározott

mennyiséget a telep megállapított térfogatsúlyával kell megszorozni. A telep térfogat-

súlyát fúrási magokkal végzett laboratóriumi kísérlet sorozattal meg lehet határozni,

de ajánlatosabb egy hasonló korú és minség telepet mvel bányaüzem adatát, mint

elzetes értéket felhasználni. A térfogatsúly-megállapítások fúrási minták alapján

nem adnak pontos értéket. A kszénvagyon ismerete lehetvé teszi az átlagos telepvastag-

ságnak számszer megállapítását, ami igen jellemz mutatója a területnek.



Jámbor: Külfejtési területek feldl ozása 251

Több telep esetén minden teleprl külön vastagsági vonalas térképet szerkesz

tünk, a kszénvagyont telepenként állapítjuk meg. Elfordulhat olyan eset is, hogy a

több telepet magába foglaló rétegsor telepkifejldése egy területen belül nem egyformán

alkalmas lemvelésre. Ilyen adottságok miatt szükséges a telepek vagyonának külön

gondos megállapítása. A vagyon számszer megállapításánál csak a tiszta kszenet

vegyük figyelembe. Még az olyan vékony beágyazásokat is vegyük ki a kszénvagyon-

számítás folyamán, amelynek külön lemvelését nem tartjuk lehetségesnek. A lemvelési

technológia, az ásványvagyon felhasználásra való elkészítésnek a feladata a szennye-

zdés eltávolítása a lefejtett nyers kszénbl vagy ásványból.

Az elzkben leírt munkák elvégzése folyamán kialakul a területrl egy többé-

kevésbé valószín kép, hogy a terület mely része lesz elreláthatólag alkalmas külszíni

fejtés telepítésére. Ezt a képet teszi határozottabbá a letakarási arányok térképen történ
feltüntetése. Az ábrázolásra itt is vonalas módszert alkalmazunk, amennyiben az egy-

forma letakarási arányú pontokat folytonos vonallal kötjük össze. A térkép megszerkeszt -

tésének alapja a fúrási dokumentáció. A fúrásokban megállapított tiszta telepvastag-

ságot állítjuk arányba a fedréteg-vastagsággal, melyhez még a telep beágyazásokat is

hozzáadjuk. Pl.: egy fúrólyuk 17,45 m mélységben elérte a telepet. A telep-átfúrásnál

az átfúrási jegyzkönyv megállapított

17,45 — 18,57 fás földes barnakszén
18,57— 18,90 szenes agyag

18,90 — 20,20 fás barnakszén
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20,20 — 20,70 homokos agyag

20,70 — 21,95 földes barnakszén rétegsort. Ez esetben a lefedési arány

Telepvastagság 1,12 + 1,30 -f 1,25 3,67 1 T

fedréteg vtg. 17,45 -f- 0,33 + 0,50 18,28 4,98 f’

ami azt jelenti, hogy a fejtésnél minden m3 kszénnel együtt 4,98 m3 meddt kell lem-
velni a rézs kialakításából származó medd anyagon kívül. A takarási arányt rendesen

to/m3 arányban szokás megadni, ami kedvezbb számot mutat, mint a fúrások alapján

megállapított fm/fm = m3/m3 arány. Ezt a kedvezbb értéket azonban kiegyenlíti a

rézskbl a mvelés folyamán szükségszeren letermelésre kerül jelents mennyiség
takaróréteg. A fúrások elzkben megállapított adatait felrakjuk a térképre s az egyes

pontok között interpolálva az azonos értékeket mutató pontokat folytonos vonallal

összekötjük. E térkép szerkesztésénél is érvényes a rétegvonalas térkép szerkesztésére

vonatkozó minden szabály. Ilyen módon kapjuk meg a takarási arány térképét, amelyet

a 7. ábra mutat.

A térképen a fúrások mellé feltüntetjük az esetleges beágyazással megnövelt
fedréteg-vastagságot, a mvelhet telepvastagságot és alája a fenti két szám által

adott takarási arányt. A térkép egyéb jelzése azonos az elz ábrákon feltüntetett tér-

képek jelzéseivel.

Ezen térkép alapján már meg tudjuk állapítani a külszíni kszénfejtésre alkalmas

terület határait. Ez a határ-megállapítás egyelre figyelmen kívül hagyja a mellékkzet-

vi.szonyokat, vízviszonyokat stb. Ma még nincsen megállapítva annak a letakarási

aránynak számszer értéke, a maximális mélység, mely mellett külfejtések telepítése

gazdaságos, illetve azonos költséget mutat a hasonló telepben dolgozó mélymvelési
bányaüzem költségével. Véleményem szerint az azonos kerüköltség az a határ, ameddig

gazdasági adottságaink mellett (korszer gépparkot feltételezve) el szabad mennünk.
Gyakorlatilag ma a határokat úgy állapítjuk meg, hogy a területen egyes részeken a

letakarási arány maximuma lehetleg ne legyen 1 : 8 felett s egész területen ne haladja

meg az 1 : 6 értéket. Természetesen kivételek is elfordulnak. Egyik dunántúli üzemben
lev külfejtési területen egyik területrész közepén telepített fúrás a terület átlagos

kszéntelep vastagságának csak alig egvharmadát mutatta ki. Kihagyni a fúrás által

jelzett vékonyabb kszéntelepet tartalmazó területet nem lehet, mert a kialakítandó

rézs költsége nagyobb, mint a vékonyabb teleprész teljes lemvelése.

Xem tartom indokoltnak minden körülményt figyelembe vev utasítás kidolgo-

zását a külfejtés határainak megállapítására, mert hazánkban minden területnek annyi,

a területtel összefügg sajátságos adottsága van, aminek egységes szabályba foglalása

nem indokolt jelents munkát követel. A külfejtések egyéni elbírálása hazai viszonyok

között ésszer eljárásnak látszik.

A mellékkzet-viszonyok figyelembevétele már a részletes tervezés feladata.

Ezzel a földtani feldolgozásban nagyobb terjedelemben foglalkozni nem szükséges.

Rendszerint a földtani kutatás folyamán már megtörténik azon fúrás vagy fúrások kije-

lölése, amelyekbl a kzetmechanikai vizsgálatokat elvégzik. Ezen fúrásból vett minták

laboratóriumi vizsgálatának eredménye alapján meg lehet határozni a szükséges rézs-

kiképzéseket, s ezen adatra szükség van a külszíni fejtésre alkalmasnak ítélt területen

a letakarási arány végleges értékének- megállapítására. Az elzkben említett fiatalkorú

kszénterületek mellékkzetei, fleg agyag, homokos agyag vagy agyagos homok és

homok. A területek legfels rétegeiben, melyek rendszerint alluviális hordalékok és pleisz-

tocén üledékek, mindig találunk agyagba vagy homokba ágyazott görgetegeket is.

A görgeteg-kövek nagysága mm—m között változhat. Ezen anyagok közül a homok
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7. abra. A tervezett külfejtési terület letakarási arány-változásának vonalas térképe. Magyarázat:
1. „B” terület fejtési határa, 2. „C” terület fejtési határa, 3. „D” terület fejtési határa, 4. Fedrétegl
szénaranyvonala, 5. Kimosott terület határa, 6. Fúrólyuk. A jel fölött a fúrás jele és száma, a jelt/
jobbra a tiszta kszénvastagság, a jeltl balra a beágyazással megnövelt fedréteg vastagság, a jel alatt a
fedréteg/kszénarány értéke van feltüntetve. —• Fig. 7. Fiaién gleicher Abraumverháltnisse im geplan-
tenTagebaugebiet. Erklarung : 1 . Abbaugrenze dér ”B”-Zone, 2. Abbaugrenze dér ”C”-Zone, 3. Abbau-
grenze dér ”D”-Zone, 4. Isolinie des Verháltnisses Abraummachtigkeit/Kohlenmáchtigkeit, 5. Grenze
dér erodierten Zone, 6. Bohrung. Oben: Kennzeichen und Nummer dér Bohrung, rechts die reine Kohlen-
máchtigkeit, links die Máchtigkeit Abraum plus Einschaltungen, untén das Verháltnis Abraummáchtig-

keit/Kohlenmáehtigkeit
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igen nagy problémát okozhat. Tapasztalati adatunk alig van. Az egyetlen felspannó-
niai korú kszénben dolgozó külszíni fejtésünk takarórétege túlnyomó részben alluviális

üledék, patakhordalék, rendszertelenül elhelyezked homoklenesékkel. Ezen anyag 6/4
kiképzés rézs mellett megáll. A munkagödörnek azon oldala, amelyben a homokpadok
vastagsága jelents 5/4 kiképzés rézst kapott 6 m függleges magasság után 4 m
széles padkával. Ez a rézs-kiképzés azonban csak akkor állékony, ha — mint jelen eset-

ben is — a vízfolyás megakadályozására vákuum-kutakkal van lefogva. Az aránylag

kis vízmennyiség, amely kezdetben 10 lit/perc körül van fm-ként, néhány hét múlva
7—8 lit/perere csökken, már homokfolyásokat eredményezne. Ez a rézs kiképzés a

padkákkal együtt számítva megközelíti a 8/4 rézst.

Még egy adatunk van, amelyet közvetve fel tudunk használni, ez pedig a mély-

mveléseknél sokszorosan megfigyelt és megállapított törésszög és határszög értéke.

Az említett területeken a törésszög 60’— 70' között változik, de határszög néhol meg-
közelíti a 30° értéket is, st egy esetben 23°-ot is mértünk. Ez utóbbi esetben a fed-
rétegekben jelents vastagságú vízdús homok volt, a takaróréteg vastagsága pedig nem
haladta meg a 25 m-t.

Feszített vizet tartalmazó homokréteg rézs kiképzésére gyakorlati adatimk nincs.

Számszer vizsgálatokat több esetben végeztünk, amelyek elzetes víztelenítés után

32/4 rézs dlés kiképzés szükségét mutatták. Ilyen rézs kialakítással külfejtési munkát
végezni nem lehet. 40 m mélységnél, ha a takarórétegben 20 m vizes homok helyezkedik

el, a rézs 220 m széles lenne. Az eltávolításra kerül földtömeg ilyen arányú növekedését

semmiféle külfejtés nem bírja el.

Ezek a vizsgálatok azonban a részletes tervezés feladatai s a földtani feldolgozás-

ban teljesen elegend, ha a kijelölt terület letakarási meddjének tömegszánútásánál

6/4— 8/4 közötti rézsbl számítjuk a jövesztésre kerül anyagot. A mellékelt 8. ábrán

bemutatott térképen ábrázoljuk egy külfejtési területen a takaróréteg vastagságának

változásait.

A takarórétegbe minden esetben beleszámítjuk a telepben elforduló beágya-

zásokat is, mint azt a letakarási arány térképének megszerkesztésénél is tettük. Ilyen

módon minden fúrásnál, amely a kijelölt területre és annak közelébe esik, megállapítjuk

a beágyazással megnövelt fedréteg-vastagságot. A megállapított számszer értékekbl

szerkesztjük meg a letakarási arány vonalas térképét a rétegvonal-szerkesztés szabályai

szerint.

A tömegszámítást a kszénvagyon-szánútásnál elmondottak szerint a vastagsági

vonalak és a külfejtési határ által meghatározott területek lemérésével végezzük el.

A rézsbl letermelésre kerül mennyiséget mindig külön számítjuk ki. A rézs-kiképzés

folyamán mindig kapunk kszenet is, mert a rézs talpa a telep feküjén van és a telep-

vastagság és a rézs-dlés által meghatározott kszenet is ki kell termelnünk. Ezt a

kszén-mennyiséget mindig figyelembe vesszük a szénvagyonnál, s természetesen az

egész területre vonatkozó letakarási arány számításánál is. A térkép egyszer rátekin-

tésre is világosan mutatja a takaróréteg-vastagságokat a terület bármely pontján, annak

változásait, s igen hasznos segítség ahhoz is, hogy a területrl általános képet alkot-

hassunk.

A kszéntelep núnsége igen fontos tényez annak eldöntésénél, hogy a telep

mvelésre alkalmas-e vagy nem. Tapasztalatom szerint a fúróminták alapján végzett

vizsgálatok minden esetben kedvezbb eredményeket adnak, mint az üzemi termelésbl

végzett vizsgálat adatai. Ennek egyszer magyarázata az a körülmény, hogy a fúrási

mintáknál teljes mértékben el lehet különíteni azokat a minségrontó szennyez beágya-

zásokat, amelyek üzemszer termelés esetén elkerülhetetlenül a termelt szénbe keve-

rednek. A fúrások alapján megállapított adatokat optimumoknak kell tekinteni. Minden
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s. ábra. A takaróréteg vastagság -vonalas térképe a tervezett külfejtési' területen. Magyarázat:
1 . „A” terület határa, 2. „B” terület fejtési határa, 3. ,,D” terület fejtési határa, 4. Erodált terület, ahol
a IV. telep kimosódott, 5. A IV. telep medd beágyazással megnövelt fedjének távolsága a külszíntl,
6. Fúrólyuk. A jel fölött a fúrás jelzése és száma. A jeltl jobbra a IV. telep A. f. magassága, a jel alatt
a IV. telep fedöjének-távolsága a külszíntl 4- beágyazás. — Fig. 8. Linien gleicher Abraummáchtig-
keiten im geplanten Tagebaugebiet. Erklárung: 1. Grenze dér ”A”-Zone, 2. Abbaugrenze der”B”-
Z.one, 3. Abbaugrenze dér ’’D”-Zone, 4. Erosionsgebiet Flöz IV, 5. Máchtigkeit Abraum plus Ein-
schaltungen, 6. Bohrung, Oben : Kennzeichen und Nummer dér Bohraiig, rechts Höhe von Flöz IV iiber

Basisniveau, untén Máchtigkeit Abraum plus Einschaltungen

esetben jó tájékozódást adnak a telep és annak egyes padjainak a minségére. Ez azonban

csak akkor hasznos, ha a vizsgálatra való elkészitést megfelel gonddal végzik. Gondat-

lanul végzett elkészítés a laboratórium leggondosabb munkáját is használhatatlanná

teszi. Elfordult az a közelmúltban, hogy a fúrási szolgálat gondatlansága miatt a labo-

ratórium egyes fúrásoknál olyan mélységbl is kalorikus értékeket produkált, amilyen

mélységre a fúrás nem hatolt le. Az ilyen eredmény természetesen bizalmatlanná teszi

a terület feldolgozását végz szakembert az egész vizsgálat megbízhatóságát illeten.

A minségi vizsgálatot minden telepre külön végezzük el, s mindig súlyozott

és sohasem számtani átlagokkal számoljuk. A bevezetésben említett barnakszén-terüle-

teken nem valószín, hogy minség terén túlzott meglepetések érjenek bennünket, de

a teljes vizsgálatok elvégzését az 500 m-es kutatási hálózat fúrásainál szükségesnek

tartjuk. A srít fúrásoknál már teljesen elegend, ha az egyes széntelepek padjainak

hamutartalmát állapítjuk meg, s ezen részadatokból az egész telep átlagos hamutartal-

mát. Ez az érték a tüzeléstechnikus és a termel bányász részére is a minségre vonat-
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kozólag igen jó tájékozódást nyújt. A fiatalkorú fás-földes barnakszeneknél ezen alapon

tartom szükségesnek az egyes területekrl tájékoztató térkép szerkesztését. A mellékelt

9. ábrán feltüntetett térkép mutatja be a példaképpen ábrázolt területen a hamutar-
talom változását.

A térkép szerkesztése a már elzkben többszörösen ismertetett módon történik.

A külfejtésre alkalmasnak tartott területen és aimak környékén minden fúrásban meg-
állapítjuk a telep hamutartalmát súlyozott átlagszámítással. A különböz értékek között

0. ábra. A kszéntelep hamutartalom-változásának vonalas térképe. Magyarázat: 1. Erózió határa,
2. Külfejtés tervezett határa, 3. A telep hamutartalom-vonala, 4. Fúrólyuk. A jel fölött a fúrás jelzése és
száma, a jeltl jobbra a fúrólyuk terepszintje, a jeltl balra a telep átlag hamutartalma, a jel alatt a telep
száma és talpszintje. Fig. Ö.I.inien gleicher Aschengehalte im geplanten Abbaugebiet. Erklá rung :

1. Erosionsgrenze, 2. Grenze des geplanten Tagebaues, 3. Einie gleichen Aschengehaltes, 4. Bohrung.
Oben : Kennzeichen und Xummer dér Bohrung, rechts die Höhe dér Bohrlochmündung über Basis-

niveau, links durchschnittlicher Aschengehalt des Flözes, untén Xummer und Sohlenhöhe des Flözes
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interpolálunk, s az azonos értékeket mutató pontokat a szintvonal-szerkesztés szabályai

szerint folytonos vonallal összekötjük. A térkép a minségváltozásról igen jó képet ad,
1

s a részletes tervek készítésénél jól felhasználható a várható kszénminség megállapí-

tására.

Az elzk szerint feldolgozott területeken a kzetviszonyokról szükséges még

t
tájékoztatást adni. Ez a tájékoztatás csak a fúrási dokumentációra alapozott lehet,

mert a részletes tervek elkészítéséhez szükséges kzetmechanikai vizsgálatok a földtani

feldolgozás stádiumában rendszerint még nem állanak rendelkezésre. A területnek ilyen

tárgyú részletes feldolgozása a külfejtés részletes tervezésének a feladata. A földtani

feldolgozás kapcsán teljesen elegendnek tartom az Országos Földtani Figazgatóság

elírásain túlmenen oly mérv tájékoztatás adását, amely a vizes homok vastagságát

adja meg a fedrétegekben. Ismeretes, hogy az említett fiatalkorú barnakszén-terüle-

teken a kzetminségekben nincs nagy változatosság. Az agyag és homokos agyag

jövesztési szempontból azonos kategóriába esnek és csak a vizet tartalmazó homok

|

kifejldése olyan körülmény, amelynek megállapítása nagyban hozzájárul a területrl

alkotott helyes és teljes földtani kép kialakításához. Teljesen a terület rétegviszonyainak

kialakulásától függ, hogy ilyen térkép szerkesztését elvégezzük-e, vagy sem. Az esetben,

ha a fedréteg-összletben jelents vastagságú a vizes homok, ajánlatos ilyen térkép

elkészítése. A földtani leírásban az Országos Földtani Figazgatóság vonatkozó utasí-

tásainak megfelelen természetesen foglalkozni kell a telepkifejldéssel és a mellék-

kzetekkel is. A leírás azonban soha nem adja azt a képet egy területrl, mint egy meg-
felelen elkészített vagy szerkesztett rajz vagy térkép. Inkább legyen a szöveg szkszavú,

de a terület, a település, a mellékkzet-viszonyok alakulásait bségesen, okszeren
dokumentálja rajzokkal, térképekkel.

A területnek igen nagy gonddal és alapossággal elvégzend munkája a hidro-

geológiai feldolgozás. A fiatalkorú fás-földes barnakszén-területeken ez ideig telepített

külfejtéseknél a kzetmechanikai vizsgálatok és a fúrási dokumentáció alapján számí-

tással megállapított vízmennyiségek sehol nem jelentkeztek a számítással megállapított

mértékben. Ez a körülmény is azt mutatja, hogy a nagy volumen külfejtések telepí-

tésében még kell tapasztalatunk nincs, s ennek következtében az elméleti rész sincs

megfelel módon tisztázva. Olyan méret földmunkák, mint amilyeneket a külszíni

kszénfejtésekkel kapcsolatosan a jövben elreláthatóan végeznünk kell, országunkban

még nem voltak. Százmillió m3 nagyságrend földmozgatás 40 m körüli mélység olyan

komoly munka, s olyan tekintélyes anyagi ert kíván, hogy a megoldásnál bizonytalan-

ságot okozó nyitott kérdésnek maradni nem szabad. Azok a vártnál kedvezbb ered-

mények, melyeket ez ideig tapasztaltmik, nem tehetnek elbizakodottá bennünket, hanem
arra figyelmeztetnek, hogy ez a probléma még nem tisztázott.

Az elzkben említett nagy teljesítmény külfejtés telepítésére valószínleg

alkalmas területeken a kszéntelep keletkezése eltti kéregmozgások tektonikai völgyeket

hoztak létre. Ezekben a tektonikai völgyekben is kifejldött a kszéntelep. A kszén-
telep kifejldését követ erózió, a kisebb-nagyobb méret vet-felújulások ezeket a

völgyeket pusztította le elssorban, s néhol a kszéntelepet is részben vagy egészben

lemosta. A denudációt követ feltöltdés ezen völgyekben alakított ki erózió-bázisokat,

s jelents vastagságú fiatalkorú üledékek keletkeztek, amelyek néhol közvetlenül a

kszéntelepet takarják. Ezek az üledékek az eróziót végz folyóvizek fels szakasz alsó

részének megfelel jellegek, laza agyagok, homokok jelents víztartalommal. Kétség-

telen ténynek fogadhatjuk el Szebényi megállapítását, hogy az erózióbázis és a

mélységi vizek között összefüggés van.

A vizet tartalmazó rétegek az alaphegység közelében a külszínre futnak, neki-

mennek az említett tektonikus völgyek vízdús üledékeinek, s egymás vízviszonyaira

3 Földtani Közlöny
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kölcsönösen jelents módon kihatnak. A vízutánpótlás lehetségét korlátlannak tartom,

mert az alluviális üledék csapadék által táplált vize a gravitációs er következtében

a mélység felé igyekszik, s egyensúlyt tart a mélységben fekv rétegek feszített vizével.

Ezen tektonikus völgyek talpán kivétel nélkül, a tavaszi és szi ess idszakot

kivéve kis vízmennyiség patakok vannak, legtöbbször típusos függmederben.

E körülmények figyelembevételével kell a terület hidrogeológiai feldolgzását

elvégezni. A fúrási dokumentációban rendelkezésünkre állanak a fedükzetekben és a

fekiikzetekben észlelt víz nyugalmi szintjei, esetleg a nyugalmi vízszint kialakulása

az id függvényében. Ha a területen felszök vizet-adó fúrás is van, akkor a vízmennyi-

séget is megadják a nyugalmi vízszint számszer értéke mellett. Ezen adatokból meg
tudjuk szerkeszteni a fekü- és fedüvizekre külön-külön a nyugalmi-vízszint-vonalas tér-

képet — hidroizohipszákat — és a telep talpára gyakorolt víznyomás vonalas térképét.

Célszer a víznyomás térképén a védréteg vastagságok feltüntetése is, esetleg a véd-
réteg és a víznyomás hányadosának a feltüntetése. A mellékelt 10. ábra a példának

ismertetett terület feküvíz nyugalmi-szintjeit ábrázolja.

ú

a

ért

nyugalmi-szintje" van" feltüntetve. Fig. 10. Hydroisohypsenkarte, Ruhepegel des Wassers im Liegenden.
Erklárung: 1. Grenze dér erodierten Zone, 2. Grenze des geplanten Tagebaues, 4. Bohrung. Oben :

Kennzeichen und Nummcr dér Bohrung, rechts Sohlenhöhe von Flöz IV, links Wasserdruck auf Sohle
von Flöz IV, untén Ruhepegel des Wassers im Liegenden
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Itt a fúrólyuk mellett feltüntetjük a telep talpszintjét, a telep talpára gyakorolt

11. ábra. A kszéntelep talpára gyakorolt feküvíznyomás vonalas térképe. Magyarázat: 1. Ter-
vezett fejtési határ, 2. Eróziós határ, 3. Víznyomás vonala a IV. telep talpán, 5. Fúrólyuk. A jel fölött
a fúrás jelzése és száma, a jeltl jobbra a IV. telep talpszintje, a jeltl balra a víznyomás értéke a IV.
telep talpán, a jel alatt a védréteg vastagság értéke van feltüntetve. Fig. 7 7. Linién gleieher Wasser-
drucke auf dér Flözsohle. Erklárung : 1. Geplante Abbaugrenze, 2. Erosionsgrenze, 3. Linie gleichen
Wasserdruckes auf dér Sohle von Flöz IV, 4. Bohrung. Oben: Kennzeichen und Nummer dér Bohrung,
rechts Sohlenhöhe von Flöz IV, links Wasserdruck auf Sohle von Flöz IV, untén die Máchtigkeit dér not-

wendigen Schutzsehicht

Mind a két adat igen jellemz és világosan feltárja a terület fekiijében jelentkez

víz viszonyait. Megállapítja azt a vonalat, ahol a feküvíz nyugalmi szintje metszi a

kszéntelep talpfelületét, azaz azt a vonalat, ahol a feküvíz már a telep talpára nyomást
nem gyakorol. Ez a vonal a külfejtés részletes tervének elkészítésére igen nagy befolyást

gyakorol, mert azt mutatja, hogy van mód elzetes víztelenítés nélkül (amit a németek
minden esetben elvégeznek) nyílt feküvízszint-tartással a munkagödröt elkészíteni.

Megállapíthatjuk a térkép alapján a feküvíznyomás lefutási görbéjét tetszés szerinti

szelvényben, a nyomásváltozások mértékét különböz irányokban a távolság függvé-

nyében. Mindezen adatokat természetesen a fedüvízre is szükséges elkészíteni, illetve

megállapitani. Ha a fúrások kzetmintáiból a vizet tartalmazó kzetek hézagtérfogatait

3 :
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is megállapították, illetve ilyen adatok is rendelkezésünkre állanak, akkor a kzetek
víztartalmát is meg tudjuk állapítani, s ezzel érzékeltetni lehet, hogy milyen vízmennyiség

helyezkedik el a telep felett, vágj- a telep alatt, amibl fakadó vízmennyiségre következ-

tethetünk különböz nagyságú megnyitás esetén.

Általában azt tapasztaltam, hogy a külfejtési területeken tekintet nélkül annak
kiterjedésére, nagyságára, egyetlen úgynevezett hidrológiai fúrás kzetmintáinak labo- 4

ratóriumi vizsgálata alapján készített szakvéleményben döntik el a várható mvelési g

viszonyokat, rézs kialakítást, vízhozzáfolyást stb. Ez a módszer teljesen alkalmatlan

az itt tárgyalt fiatalkorú földes-fás barnakszén területen a tervezéshez szükséges fent
,

említett viszonyok eldöntésére. Ezeken a fiatalkorú üledékes területeken az anyag-

változások igen rövid távolságokon is jelentsek. Jellemz példája ennek az a körülmény,

hogy az egymás közelében telepített fúrásoknál az egyik felszök vizet ad, a tle pár

méterre telepített fúrásban már vizet sem találtunk. Véleményem szerint ezeken a terü-

leteken elégtelen a kiterjedésre való tekintet nélkül egyetlen fúrás kzetmechanikai

vizsgálata, s legalább km2-ként négy hasonló célból lemélyített és megvizsgált fúrás

szükséges. Ezen vizsgálat adatainak alapján lehet a területre általános érvény meg-

állapításokat tenni, vagy egyes területrészekre a vizsgálati eredményektl függen
külön-külön az eltér viszonyokat megállapítani. Vonatkozik ez különösen az átfolyási

tényezre, amitl a vízhozzáfolyás, a depressziós görbe lefutása stb. függ. A jelenlegi

helytelen vizsgálati módnak tulajdonítom, hogy külfejtéseinknél ez ideig ilyen kedvez
meglepetések értek bennünket.

A jelentés teljességéhez tartozik a külszíni vizek tárgyalása is. Az átlagos csapadék-

hullást, a patakok vízhozamát, a vízgyjt területek nagyságát részint a hidrológiai

szolgálat, részint a rendelkezésre álló térképek alapján meg lehet állapítani. A földtani

feldolgozás kiegészítése fenti adatokkal szükséges.

A mezgazdasági kultúrát rendszerint a fúrások bemérésével kapcsolatos geodéziai

munkáknál kell a területen felmérni, mert a rendelkezésre álló hasonló megosztást mutató

térképek nem megbízhatók, ha egyáltalán vannak.

A feldolgozáshoz tartozik meg mint kiegészítés, a fúrási dokumentáció. Nagyobb

terület feldolgozásánál a teljes dokumentáció lemásolása 5—7 példányban olyan tetemes

munkát jelent, aminek elvégzésére rendszerint nincs mód. Teljesen elegendnek tartom,

ha a fúrási szelvényeket mellékeljük, vagy a fúrásokról táblázatot készítünk, mert a

dokumentáció az Országos Földtani Figazgatóságnál, a fúróvállalatnál és a kutatást

végz szervnél rendelkezésre áll.

Az alaptérkép készítésénél kezdett táblázatot kiegészítjük a következ adatokkal:

a fedüvíz nyomása atm. a telep talpára

a feküvíz nyomása atm. a telep talpára

Mindezen adatokat értelemszeren minden telepre külön készítjük el, s ez esetben

elegend néhány a területre jellemz szelvény csatolása a feldolgozáshoz.

Ha a területet ily módon dolgoztuk fel, akkor a külfejtés részletes tervezéséhez

megadtuk azokat az alapadatokat, amelyek alapján, kiegészítve azokat a kzetmecha-

nikai vizsgálatokkal, a külfejtés részletes tervei elkészíthetk.
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Die geologische Behandlung von Tagebauen

M. JÁMBOR

Die Tagebaue in Ungani blicken auf eine reeht kurze Vergangenheit zurück.
Ilire bedeutenden Vorteile sind erst unlángst begriffen worden, obzwar es nocli heute
nicht an Opposition fehlt. Die Erforscbung von weiteren höffigen Gebieten ist im Gangé
begriffen, jedoch gibt die allgemeine Anweisung nicht geniigend Gesichtspunkte zr
detaillierten Planung von Tagebauen. Die Ausgabe einer umfassenden Anweisung zr
geologischen Behandlung von Tagebaugebieten wird notwending sein und die vorliegende
Abhaudlung will gerade die Grundlagen einer solchen Anweisung niederlegen.

Die Forschungsarbeit ist im ganzen Lande im allgemeinen hinreichend, (he
Dokumentationsanweisungen siud richtig, nur sollte mán als Erganzung die Metlioden
dér hydrologischen Beobachtungen streng regein. Mán muss weiter dér auf die Kosten
dér Forschung getriebenen t'bereilung dér Bolirarbeit einen Einhalt gebieten.

Die Grundlage dér geologischen Bearbeitung ist die geologische Spezialkarte.

Diese soll womöglich Höhenlinien aufweisen, und die entsprechenden Angaben dér
Bolrrungen sollen auf ilir vermerkt werden. An Hand dieser Karte lassen sich geologische

Profile herstellen, dérén Zweck die Parallelisierung dér Flöze, die Bestimmung dér
Produktivgrenzen mid dér eventuellen Denudationsgebiete ist. Nach dér Beendigung
dér Profilkonstruktion kann zr Bestimmung dér Schichtisohypsen an dér Sohle eines

jeden Flözes fortgeschritten werden, die die einzelnen Flöze in einleuchtender Weise
ráumhch darstellen.

Es ist weiterhin notwendig, auch Isopachkarten dér einzelnen Flöze zu konstru-
ieren : diese Kartell dienen als Grundlage zr Vorratsberechnung. In Gebieten, wo es

keine Verweríungen gibt, werden die Vorrate am zweckmássigsten mittels Planimetrie-
rung dér Isopachkarten bestiimnt.

Zr Bestimmung dér Produktivgrenze dér Tagebaue sollen die Abraummáchtig-
keiten, sowie die Verháltnisse Abraummáchtigkeit zu Flözmáchtigkeit auch mittels
Isolinien dargestellt werden. Diese Linien dienen meistens als Grundlage zr Abgren-
zung des Tagebaugebietes.

Auch die qualitativen (Veránderungen) des Flözes werden durch die an Hand
von Bohrprobenanalysen konstruierten Linien gleichen Aschengehaltes auf einer Karte
dargestellt.

Die hydrogeologisehe Bearbeitung des Gebietes ist gleichfalls von grosser Wichtig-
keit. Die Ruhepegel dér Wasser im Hangenden und im Liegenden werden einzeln auf
Hydroisohypsenkarten dargestellt. Es ist weiterhin notwendig, die Werte des hydro-
statischen Druckes, dér auf die Sohlen dér Flöze angreift, kartenmássig darzustellen.

Die Darstellimg dér eventuell notwendigen Schutzschichtmáchtigkeit kann auch sehr
kennzeichnend für das imtersuchte Gebiet sein. Mán kann weiterhin die Máchtigkeit
und Zahl dér wasserführenden Schichten im Hangenden in Betracht ziehen, da das eine

vorláufige Abschatzung dér notwendigen Wasserabfuhr ennöglicht.
Wenn wir all die genannten Angaben — ergánzt mit einer gesteinsmechanischen

Untersuchung des Gebietes — znr Planung des Tagebaues zr Verfügung stellen, so kann
die detaillierte Planung des Abbaues angegriffen werden.



DOGGER RÉTEGEK A VILLÁNYI-HEGYSÉGBEN

KASZAP ANDRÁS

\ (VIII.—XVI. táblával)

Összefog'alás. Az öt egymás mellé sorakozó pikkelybl felépített Villányi-hegység
nyugati részén, Siklós környékén, a Csukma-hegy déli lejtjén dogger rétegek kerültek
felszínre. A bath emeletet Echinodermata törmelékekbl álló breccsia képviseli. Hús-
vörös-lila agyag, limonitgumós agyag és limonitos, agyagos mészk a villányi klasszikus
ammoniteszes réteggel egyenérték. A limonitos-agyagos mészk gazdag Ammonites-
faunát tartalmaz, amelynek a villányi faunával való összehasonlító vizsgálata alapján
megállapítható, hogy mind a villányi, mint az újonnan feltárt Siklós környéki Ammonites-
faunát tartalmazó rétegek kora bath-kallovi.

Történeti áttekintés

A Villányi-hegység dogger rétegei régóta ismert gazdag faunája alapján irodalmilag

többszörösen ismertetve vannak. Lenz 1872-ben az egyébként nagyvonalú leírásban

(1) 3 fajt említ a villányi ammoniteszes rétegekbl. Pár évvel késbb Hofmann
vizsgálta, fként hegységszerkezeti tekintetben, az itteni földtani képzdményeket.
Rövid közleményében (2) megállapította a hegység pikkelyes szerkezetét. A Magyar
Állami Földtani Intézet gyjteményanyagából, a hegység dogger rétegeibl származó

több kövületet meghatározott és ezek alapján azok rétegtani besorolását is megkísérelte.

Hofmann nem publikált faunafelsorolását évtizedek múltán P á 1 f y közölte

(3, 154). Pár évvel késbb Ti 11 Villány már akkor ismertté vált kfejtjébl tekin-

télyes faunaanyagot gyjtött s rövid egymásutánban két közleményt jelentetett meg

(4, 5). A felsorolt, ötven fajt meghaladó Annnonites-fauna alapján a faunaegyüttes

kallovi jellegét állapította meg. Ezek a közlemények T i 1 1 és P á 1 f y között vitára

vezettek (6, 7, 8, 9), melynek során T i 1 1 a frankfurti Senekenberg Múzeum villányi

Anunonites-anyagát is megvizsgálta, újabb faunalistát közölt, a lelhely földtani és

kzettani viszonyaira vonatkozó részletkérdéseken kívül. 1910-ben adta közre Till
a villányi Ammonites-fauna monográfiáját (10). Az általa megvizsgált 331 példányból

80 fajt írt le, számos jól megalapozott új fajjal gazdagítva az irodalmat. Anyagában

a feldolgozás során egyetlen jellemz bath vagy oxfordi emeletbeli alakot sem ismert fel.

1912-ben ifj. Lóczy L. két közleményben számolt be a Villányi-hegységben

végzett újratérképezés eredményeirl (11, 12). Elzetes megállapításokat tesz a dogger

képzdményekre vonatkozóan és az Ammonites-féléken kívül közli az egyes rétegek

és lelhelyek faunáját. Pár évvel késbb monográfiában (13) ismertette az ammoniteszes

rétegek faunájának 1384 darabból álló hatalmas magyar anyagát. Revideálta Till

néhány hibás meghatározását és néhány új fajt írt le. Lóczy monográfiája a meg-

jelenése óta eltelt több, mint negyven esztend alatt a kallovi Ammonitesekre vonatko-

zóan nélkülözhetetlen alapmunkává vált.

A Hofmann által pikkelyes szerkezetnek felismert hegységben délkeletrl

északnyugat felé haladva L ó c z y öt pikkelyt különböztetett meg: a harsányi, villányi,

siklósi, esukmai és tenkesi pikkelveket. Dogger rétegeket mindeddig a harsányi és a

villányi pikkelyekbl ismertünk.

A hegység nyugati részén, a esukmai pikkelyben, ahol eddig dogger rétegeket

nem ismertünk, a Siklós határában lev Csukma-hegy oldalában lev kfejtben, az ún.

Vörösbányában tektonikailag ersen igénybevett települési helyzetben gazdag Annno-

nites-faunájú, limonitos mészk került felszínre. Ebbl ismételt gyjtések során jelents
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faunaanyag került ki, a klassaikus villányi fauna legtöbb alakjánál lényegesen jobb

megtartási állapotban. Az újonnan felszínre került faunaanyag vizsgálata üledékföld-

tani tekintetben is érdemleges új összehasonlításra adott módot, a villányi rétegek össze-

hasonlító bevonásával. A vizsgálat eredményeinek elzetes ismertetése 1958-ban rövid

közleményben jelent meg (18).

A csukmai pikkely dogger rétegei

1. A Csukma-hegy déli oldalában lev, a vizsgálat idején felhagyott kfejtben
(„Sárgabánya”) vörösen erezett, fehér és vörös, a törések mentén breccsiás, alsómalm

mészk hosszanti (75— 255°), a vizsgált részen 1 m szélességben nyílt törése mentén
tüskésbrek töredékeibl álló breccsia, limonitgumós agyag és liúsvörös-lilás agyag

bukkan felszínre. Az alsómalm mészk déli dlés (180/25
)
rétegeinek fekvjébl a

törés mentén kipréselt képzdmények eredeti településére nézve a helyszínen semmi sem
állapítható meg. A Villányból és a Harsány-hegyrl ismert doggerképzdmények (16)

analógiája alapján az Eehinodermata-törmelékes breccsia a bath emeletbe tartozik (18).

Az ugyanitt található, az irodalomban már megelzleg is említett (16) limonitgumós

és húsvörös-lilás agyag iszapolási maradékában a túlnyomólag mészanyagú szemcsék

mellett kvarc, sok limonit és néhány piritszemcse mutatkozik. A szerves maradványok
közül egv-két Foraminifera töredéke, Echinoidea maradványok és apró halfogak voltak

felismerhetk.

Az említett képzdmények, vasas kzetjellegüknél fogva, az addigi irodalomban

mint forrásképzdmények szerepeltek. Ilyen alapon készített két elemzés szerint az

I'e
2
0 3

-tartalom két mintában 21,39 és 82,37% (16).

2. Ettl a kfejttl pár száz méterre keletre, a hegyoldalban lev, rövid ideje

újra mvelésre került kfejtben („Vörös-bánya”) található a bevezetésben említett

ammoniteszes rétegfoszlány. A kfejtben az ugyancsak déli dlés (170/30°), tömött,

oolitos alsómalm mészkövet számos haránttörés szabdalja (160—340°; 170—350°;

15—195°). Az 1. és 2. ábrán a kfejt dlés- és csapásmentén készített szelvényei

láthatók. A csapásmenti szelvénybl kitnik, hogy a haránttörések a pikkelyezdés

után keletkeztek.

1. abra. A csukmai pikkely bath-kallovi rétegeinek új lelhelye („Vörösbánya”) Siklós határában. Ma-
gyarázat: 1. Felsanizusi dolomit, 2. I.imonitos-agyagos, ammoniteszes bath-kallovi mészk,
S. Alsómalm fehér, tömött mészk. — Fig. 1. Neuer Fundort (”Vörösbánya”) dér bath-kallovischen
Schichten am Csukmaberg in dér Náhe dér Gemeinde Siklós. Brklárung: 1. Oberanisischer Dolomit,
- Limonitisch-toniger, Ammoniten-führender, bath-kallovischer Kalkstein, 3. Weisser, kompakter

Kalkstein, Unter-Malm
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A villányi ammoniteszes szintnek megfelel rész az alsó maim mészkrétegeken
elfenclött limonitos, agyagos, ammoniteszes mészk. A limonitos-aimnoniteszes mészk
folytatásában, attól alig 8— 10 m távolságban, a feltárás fels részén képlékeny, iszapol-

ható limonitos agyag elfendve észlelhet az alsómaim mészk felszínén. Iszapolási

maradéka az elzkben leírt agyaggal azonos jelleg. A szemcsék legnagyobb része itt is

mészanyagú, mintegy 8% limonitanyaggal. Kvarc, gipsz, pirít, magnetit, amfibol ásvá-

nyokon kívül Echinoidea-töredékek, néhány Foraminifera, halfogak, és hangyatojásra

emlékeztet alakú, apró (0,2— 0,5 mm), esetleg szerves eredet kérdéses maradványok.

Az ammoniteszes pad vörös, olykor rozsdaszín mészköve sok limonitot tartalmaz,

mely a mészk vékonycsiszolati képének és oldási máradékának is fjellegét adja. A limomt

többnyire jellegzetes ooid, középpontjában mészkszemcsével, vagy valamely szerves
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2. ábra. A „Vörösbánya” szelvénye. Jelek: 1 . Felsanizusi dolomit, 2. Bath-kallovi ammoniteszes,
vörös mészk, 3. Alsómalm mészk. — Fig. 2. Profil des "Rten Steinbniclis”. 1 . Oberansischer Dolomit,

2. Kallovische Ammonitenbank, 3. Untermalmkalk

maradvány töredékével. Nagy mennyiségben találhatók azonban szabályos, szerkezet

nélküli ooidok és ökölnyi gumók közé es mindenféle nagyságú, gyakran kéregszer

limonitalakulatok is.

A vörös, limonitos mészk nagy mennyiségben tartalmaz smaradványokat.

A vékonycsiszolatban és iszapolási maradékban látható Fóraminiféráktól, apró hal-

fogaktól és Echinodermata-töredékektl eltekintve a faimát csaknem kizárólag Ammo-
nites-félék adják. A villányi klasszikus faunaelemek legtöbbjénél sokkal jobb megtartású

alakok legnagyobbrészt héjas példányok. Az egyes egyedeket borító limonitbevonatot

letisztítva a díszítés legtöbbnyire épségben kerül felszínre. A nagyfokii tektonikai moz-

gatottság nyomán a példányok egy részén alaktorzulások, st ehiyíródás is észlelhet

(VIII. tábla, 2. ábra). Ugyanez az oka akiskiterjedés faunalelhely nagyobb részén a

felismerhet faunaelemek teljes hiányának és a meghatározásra egyébként alkalmas

példányok nagyobbik részénél a lapítottságnak, görbültségnek, ami különösen a köz-

mondásosan nehezen meghatározható Perisphinetes-féléknél — ahol a keresztmetszet

rendkívül fontos faji bélyeg — vezetett bizonytalan meghatározásokhoz és sok töredékes

példány teljes figyelmen kívül hagyásához.

A siklósi Csukma-hegy új lelhelyének eddig gyjtött, 268 meghatározott darabból

álló faunája a következ (, .Vörösbánya”) :

Phylloceras kudernatschi Hauer, Ph. hatzegi Lóczy j r. ,
Calliphylloceras

disputabile
(
Z i 1 1 e 1 ), Holcophylloceras mediterraneum (Neuin.), Ptychophylloceras

flabellatum
(
N e u m.), P. euphyllum (•Neum.), P. euphylloides (Till), Sowerby-
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:eras cf. tietzei
(
T i 1 1 ), Lytoceras adeloides Kud., Oxycerithes cf. neumayri (Gemm.),

J.tilli ív ó c z y jr., Hecticoceras (Putealiceras) punctatum Stahl, H. (P.) cf. pseudo-

bunctatum L a h., H. (Brightia) metophalum B o n., H. (Rossiensiceras) lanbei N e u m.,

U. (Lunuloceras) regulare T i 1 1, Prohecticoceras haughi
(
P o p. — H a t z.), Hectico-

~eras cf. turgidum Lóczy jr., H. sp. indet., Lissoceras voultense
(
O p p.), Kosmoceras

iason (Rein.), Choffatia cf. recuperoi (Gemm.), Ch. wischniakoffi (Teiss.),

Zh. villanoides (Ti 11), Ch. furcula (Neum.), Ch. waageni (Teiss.), Grossouvria

’epta (Gemm.), G. leptoides (Til 1), G. bucharica (Nik.), G. curvicosta (Opp.),
Subgrossouvria coronaeformis (Lóczy jr.), Proceriles baranyaensis (Ti 11), Indo-

iphinctes patina (Neum.), Siemiradzkia collett (Léé), Poculisphinctes villányensis

(
T i 1

1 ), P. cf. fascisculptus (Lóczy jr.), Reineckeia sp. indet.

Ehhez csatlakozik egy sünmaradvány [Collyrites (?) sp.], néhány rossz megtar-

tású Chlamys, Terebratula sp. és sok, meghatározásra alkalmatlan Belemnites.

A másik kfejt (,,Sárgabánya' ’)
limonitos agyagrétegébl Reineckeia- (Reineckei-

!es) Imngarica T i 1 1 sp. var. egy példánya került ki.

Az Ammonites-félék legnagyobb része — a villányi ammoniteszes pádhoz hason-

lóan — a réteglappal párhuzamos helyzetben észlelhet, kisebb részben ettl eltér

helyzetben, olykor a réteglapra merlegesen (4).

Rétegtani helyzet

Lóczy a villányi Ammonites-fauna feldolgozása során felismert több, a bath

emeletre utaló alakot. A legfinomabb jellegeket magukon nem visel, tökéletlen meg-

tartású példányokon azonban a közeli bánáti és bucsecsi alakoktól eltér, mutációbeli

jellegeket vélt felismerni (13, 419°) és ezek alapján magasabb fejlettségeknek nyilvá-

nítva azokat, a macrocephalus zóna aljába tartozóknak minsítette. Ilyen meggondolás

alapján sorolta a réteg korát a Macrocephalites macrocephalus S c h 1. és Reineckeia

anceps. Rein. szintekbe.

A r k e 1 1 a villányi júrarétegek kritikai ismertetésében utalt arra, hogy a fauna-

elemek között jelentékeny számban találhatók nagyobbrészt vagy kizárólag a bath

emeletre utaló alakok (37, 190). Ilyenek Phylloceras, Lytoceras, Cadomites, Hecticoceras-

félék mellett a Paralcidia mariorae Pop. — Hatz., Proceriles procerus Seeb., Wagne-

rtceras banaticum K u d., és Siemiradzkia de mariae Pár. e t Bon. fajok.

A mellékelt táblázatok nagyobbrészt Siemiradzki (25), Krenkel (28),

Lissajous (29), Román (30), Corroy (32), Kuhn (34,35), Zeiss (40)

és más, az irodalomjegyzékben szerepl szerzk adatai alapján készült összefoglalások,

melyekben a villányi klasszikus fauna nemzetségeinek adatai közül csak a fauna leg-

nagyobb fajszámmal képviselt Perisphinctidae családja van kiemelve, A r k e 1 1 fauna-

szintjei (36) szerint. Els rátekintésre kitnik, hogy a feltüntetett fajok virágkora a

macrocephalus öv és a régi beosztás szerinti anceps öv alsó része, A r k e 1 1 szerint

„calloviense szint". Egyes fajok — Choffatia recuperoi Gém m., Choffatia funata O p p.,

Subgrossouvria euryptycha N e u m. — azonban már a bath emelet fels szintjeiben

élnek és ezzel támogatják azt a feltevést, hogy a bath emelet fels része, a Clydoni'ceras

hollandi és a Clydoniceras discus övék is képviselve vannak a villányi ammoniteszes

rétegösszletben

.

A fauna túlnyomó része a macrocephalus és anceps öveket jellemzi. A Macro-

cephalites macrocephalus Schloth., Reineckeia anceps Rein., Kosmoceras fáson

Rein., és Erymnoceras coronatum B r u g. szintjelz fajokon kívül pedig még néhány

olyan faj, amely csak ezekre a faunaszintekre szorítkozik
(
Grossouvria plana Siém.,

Subgrossouvria juppiter St einni., Siemiradzkia colleti Léé (lásd a táblázatokban

foglaltakat), Hecticoceras (Rossiensiceras) uhligi T i 1 1, Hecticoceras (Rossiensiceras)
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baucifalcatum Ti 11 és számos Reineckeia faj. Az athleta öv egy részének vagy egé-

szének jelenlétére vall az a tény, hogy a Villányból leírt Subgrossouvria coronaeformis

Lócz y, Grossouvria plana Ti 11 és Reineckeia (Reineckeites) hnngarica Till más
élhelyekrl kizárólag ebbl az övbl kerültek ki.

A villányi faunalelhelyen az ammoniteszes pad bath emeletbeli fekvrétegébl
i legutóbbi évben Oppelia cfr. aspidoides O p p. került ki. Ezt figyelembe véve, a fentiek

ilapján megállapítható, hogy a villányi ammoniteszes mészkréteg a bath emeletbeli

ekvrétegek még nem meg állapított faunaszintjeibl folytatólagosan — bár litologiai

átéréssel — fejldik ki és magában foglalja a bath emelet fels részének Clydoniceras

íollandi és Clydoniceras discus, továbbá a kallovi emelet Macrocephalites macrocephalus,

Sigaloceras calloviense, Kosmoceras jason, Erymnoceras coronatum szintjeit és a Peltoceras

ithleta övét részben vagy egészében.

A Siklós környéki új lelhely limonitos-agyagos mészkpadjában az eddigi gyjté-
sekbl származó anyag alapján az évtizedek alatt felhalmozódott villányi faunának csak

így része volt kimutatható. Mind a megállapított faunakép, mind a kzettani és tele-

pülési hasonlóságok szerint a villányi ammoniteszes paddal adódó nagymérték hason-

óság azt bizonyítja, hogy a limonitos ammoniteszes mészk és az azzal egyenérték
imonitos agyagrétegek kora a villányi hasonló képzdménnyel megegyezik: bath—
callovi emeletbeli.

Keletkezési viszonyok

A villányi ammoniteszes mészkpad keletkezése I, ó c z y feldolgozása szerint

sziget partszegélyén történt (13 ; 233). Feltételezi az Ammonitesek összemosottságát.

Vadász a fauna hullámveréssel való összemosottságát vallja, és a réteg vasas jellegét

i szerves bomlással járó redukáló közegben keletkezett pirít bomlásából származó limo-

nittal magyarázza.

A bath— kallovi ammoniteszes mészknek itteni három feltárását ismerjük,

egymástól mintegy 15 km csapásmenti távolságban. A mészkréteg képzdése idején

szigetet feltételezni tehát nem szükséges. Képzdése kétségtelenül partközeiben történt,

i hullámzás mozgatásával (17; 93) ,
amit az smaradványok több esetben szabálytalan

^helyezkedése is bizonyít, mind a csukmai pikkelyben, mind Villányban (a harsány-hegyi

oath— kallovi rétegekrl a mai napig nincsenek ilyen irányú megfigyelések). Ezt a fel-

tevést támasztja alá az a tény is, hogy az Ammonites-félék között lakókamrás alak csak

ritkán található. A közvetlen partszegélyi hullámverés erteljesebb hatásának hiánya

viszont az alakok épségében érzékelhet, az utólagos tektonikai eredet igénybevétel

ügyeimen kívül hagyásával.

A vasas kzetjelleg képzdése a kallovi emelet alsó részében (M. macrocephalus

zóna), tehát az ammoniteszes limonitos mészkpad keletkezésének fidejében, az egész

iélnémet— svájci tengeri területen általánosan ismert folyamat. Aldinger egy

tanulmányában (49) a jelenlegi selfüledékeken végzett vizsgálatok alapján a pH viszonyok

változásával magyarázza a vaskiválást. Szerinte az állati szervezet, tehát fehérje, bomlá-

sával keletkez szénsav, kénhidrogén és ammónia hatására a pórusvíz />H -j a a diagenezis

folyamán kevéssel 7 alá száll, mire a vas oldatba megy, de a jelenlev kénhidrogénnel

reagálva, azonnal kvantitative kiválik. Aldinger nem vezeti tovább a gondolatot.

A következ lépés, oxigéndús partmenti hullámveréses övben, nyilvánvalóan a keletkez

vasszulfid oxidációja, mely oxigén jelenlétében könnyen végbemegy. A helyenként

mutatkozó pirít keletkezését tekintve lehet az elégtelen oxidáció során visszamaradt

vagy utólagos is. A limonit túlnyomó oolitos— ooidos megjelenési módja a piritbl való

származtatást mindenesetre kizárja.
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A Villányi-hegység dogger rétegeivel kzetjellegek és fauna szerint nagy hasonló-
ságot mutató bath— kallóvi rétegeknek Jugoszláviában és Romániában (Szvinica,

Greben) folyamatban lev újravizsgálata a Villányi-hegység dogger tengerének déli

kapcsolataira nézve értékes adatokkal fogja gazdagítani ismereteinket. Az eddigiek
alapján csupán annyi állapítható meg, hogy míg a Villányi-hegységtl déli irányban
nagy távolságban található bánáti dogger elfordulásokkal a villány-siklósi dogger
határozott rokonvonásokat mutat, addig a közeli Mecsek-hegység hasonló korú képzd-
ményei felé a vonatkozások jóval elmosódottabbak.

TÁBLAMAGYARÁZAT — TAFKLERKLÁRUXG

Vili. tábla — Tafel VIII.

1 . Phylloceras hatzegi L o c z y jr., Ptychophylloceras sp., (az elnyíródás jól látható).

IX. tábla — Tafel IX.

1. Phylloceras kudernatschi Hauer, 2. Ptychophvlloccras euphvlloides T i 1 1 , 3. Ptvchophyllo -

ceras'euphyllum X e u m., 4. Ptychophylloceras euphyllum Xeum.. 5. Ptychophylloceras éuphylloides
T i 1 1, 6. Ptychophylloceras flabellatum X e u m.

X. tábla — Tafel X.

1., 2., 3., 4. Holcopliylloceras mediterraneum X e u m., 5. Lytoceras adeloides Kud.

XI. tábla — Tafel XI.

1. Choffatia waageni ( T e i s s. ), 2. Calliphvlloceras dispulabile Z i 1 1 e 1, 3. Lytoceras adeloides
Kud.

XII. tábla — Tafel XII.

1. Subgrossouvria euryptycha
(
X e u ni. ), 2. Lissoceras voultense

( O p p. ), 3. Hecticoceras
( Brightia metomphalum (Bon.)

XIII. tábla — Tafel XIII.

I. Itidosphinctes patina (Xeum.), 2. Grossouvria bucharica (Xik.j, 3. Kosmoceras jason
(Kein.)

XIV. táb'a — Tafel XIV.

1. Grossouvria leptoides
( T i 1 1 ). 2. Hecticoceras Rossiensiceras laubei Xeum., 3. Prohccti-

coceras Jiaughi (Pop. — H a t z. )

XV. tábla — Tafel XV.

1. Poculisphinctes Villányensis
(
T i 1 1 ), 2. Choffatia viUanoides

( T i 1

1

), 3. Hecticoceras Putea -

liceras punctatum Stahl.

XVI. tábla — Tafel XVI.

Grossouvria lopta
( G e m m.

)

Valamennyi példány eredeti nagyságban ábrázolva. A példányok a Magyar Állami Földtan i

Intézet múzeumában vannak.
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Doggerschichten im Villa nyer Gebirge (Südungam)

A. KASZAP

lm Vestlichen Teil des aus fünf nebeneinandergereihten Schuppen bestehenden
Villányer Gebirges treten in dér Náhe dér Gemeinde Siklós, am Südhang des Csukma-
b rges Doggerscbiehten zutage. Eine Eehinodermenbrekzie gehört in die Bathstufe.
Fieischfarbene-lila Tone, limonitknollige Tone und limonit- und tonführende Kaiké sind
mit dér klassischen Ammonitenschicht von Villány gleickwertig. Dér limonitisch-tonige
Kaik fülirt eine reiche Ammonitenfauna, und es lásst sich an Hand dér vergleichenden
faunistisclien tmd stratigraphischen Untersucbung dér beiden feststellen, dass sowohl
die klassisehe Villányer, als auch die neuerdings aufgescblossene Siklóser Ammoniten-
schicMen von bath-kallovischem Altér sind.

Dér überwiegende Teil dér Fauna ist für die Macrocephalus- und Anceps-Zonen
kennzeichnend. Neben einigen, auf die oberen Zonen — Clydoniceras hollandi tmd C.

discus — dér Bathstufe hinweisenden Formen kann auch die teilweise oder gánzliche
Vertretung dér athleta-Zone in dér faunaführenden Schicht angenommen werden.



PIRITES ÁSVÁNYKIVÁLÁS A TATABÁNYAI MEDENCÉBL

CSAJÁGHY GÁBOR — ZAMARÓCZY DEZS

Összefogla ás : Szerzk a ,,huszárzsinórnak” elnevezett ásványkiválás területi
elterjedését és ásványos összetételét vizsgálták a tatabányai medencében. Az eddig ismert
elfordulásokon kívül a medence belsejében újabb almákban mutatták ki jelenlétét,
emellett függlegesen két különböz ásványzsinóros szintet állapítottak meg. A zsinór
ásványos összetétele a medence belseje felé ersen leegyszersödött és uralkodóan pirites
jellegvé vált. A huszárzsinór szintjelz szerepénél fogva nagy segítséget nvújtott a
medence kszéntelepeinek azonosításánál és egy új széntelep felkutatásánál.

1917-ben ismerték fel elször a tatabányai X. aknában a „huszárzsinór'' néven
megjelölt jellegzetes ásványi kiválást. Hamarosan kevés kivétellel a legtöbb aknaüzembl
elkerült az alsó „égpala" jelleg teleprészek fokozatos feltárása alkalmával.

Az egész medencére kiterjed vizsgálatok alapján Vadász E. adta ennek az

aluminiumhidroxidos ásványkiválásnak összefoglaló földtani leírását. Genetikájával

utóbb Szádeczky Kardoss E. is foglalkozott, s tle jórészt eltér megállapí-

tásokra jutatt.

A legutóbbi idben újabb tatabányai üzemek kszéntelepében váltak ismeretessé

ásványos, zsinórok, amelyek kétségtelenül folytatásai az eddig ismert kiválásoknak.

Ásványos összetételük azonban lényegesen különöbözik a régebbi típustól, úgyhogy attól

pirites „huszárzsinór" néven különítjük el.

Az ásvány ki válás területi elterjedése. Az ásványos zsinór

mindenkor a barnakszén-telepösszlet alsó részében jelentkezik. Alatta általában már
csak égpalás minség kszéntelep található, ezért a gyakorló bányászt a „tisztaszén"

és „karós szén" határára figyelmezteti. Bár kifejldése és ásványos összetétele meg-

lehetsen változó, mégis szintállandó jelleg, mivel a kszén képzdésével egyidejleg

keletkezett. Ezért fontos szintjelz, amint erre már Vadász is rámutatott. Újabb
kutatásaink a fenti megállapítás érvényét a medence egész területére igazolják.

Az ásványos zsinór az említett szerzk felsorolása alapján a medence keleti, dél-

keleti és déli részén volt ismeretes, nevezetesen a VI., VII., VIII., IX., X., XI. és a XIV.

aknamezben. Ezeket az üzemeket, melyek a medence keleti és déli peremét szegélyezik,

vastagtelepes aknaként ismerik.

A XII. és a síkvölgyi üzemekben az ásványos zsinór hiányát a telepösszlet eltér

kifejldésével magyarázták. Az ásványzsinór nélküli bányaüzemeket mint vékonytelepes

aknákat tartják számon. Ezekben csupán 6—15 m a kszén összvastagsága. A telepes

összletet vastagabb agyag és márgapadok tagolják, a kszéntelepes rétegsor 30— 50° „ -a

medd kzetbeágyazás.

1 957-ben egy új ,
eddig nem mvelt kszéntelep felkutatása és feltárása alkalmával

a „huszárzsinór" a medence még hiányzó részeibl is elkerült. Evvel folyamatos kiterje-

dését az egész tatabánvai eocénre nézve igazolni lehetett. Az ásványzsinóros aknák sora

a XII., síkvölgyi, vadorzói (XH/a), XV/a és a XV/b aknákkal teljessé vált. Ide sorolható

részben még a VII. akna is, amint erre a továbbiakban rámutatunk.

' Az á s v á n y k i v á 1 á s alakja. Az újabb „huszárzsinór" elfordulások

az ásványos összetétel szempontjából az eddigiekhez hasonló megjelenések, helyenként

azonban eltér kifejldést mutatnak-.

A XII. akna pirites ásványkiválása a múlt év folyamán feltárt legalsó telepben

a fed alatt 1,2— 1,3 in-re jelentkezik. A gyenge minség égpalába beágyazott ásvány-
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1

zsinórok 3— 4 cm vastag, tömött sorok, amelyek egymáshoz közel, 2—4 rétegben elhe-

lyezked, többnyire ovális, ritkábban gömbalakú 5—20 mm-es lencsékbl állanak

(3. ábra a és b).

i

i

/

XV/c akna 2 1
3 ' «f

t. ábra. A tatabányai medence aknaüzemei. Magyarázat: 1. Feltárandó üzem, 2. Letermelt terület,

3. Külfejtés, 4. Triász képzdmények határa, — Fig. 7. Die Schachtgebiete im Tatabányaer Kohlenre-
vier. Erklárnng: 1. Geplanter Betrieb, 2. Abgebautes Féld, 3. Tagebau, 4. Triasgrenze

Az ásványkiválás uralkodóan szürkészöld szín, laza földes szerkezet, külsre

agyagszer anyagból áll, melyet jórészt alaktalan pirít itat át. A lencsék helyenként

barnás befutású piritgumók halmazába csapnak át. A kemény gumók kizárólag piritoidok

tömör összenövései, a szénbl könnyen eltávolíthatók.
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A kifejldés rendkívül változatos. Sok esetben a kemény piritlencsék elmaradnak,

ezek kizárólag a vastagabb, tömött sorokban kifejldött „huszárzsinórt" jellemzik.

Kisebb vetk és vállapok közelében az ásványos zsinórt ökölnagyságú piritgumók

alkotják, ami e helyeken utólagos anyagvándorlásra is utal. A 4. ábrán az ásványcsomó

eredetileg szintesen rétegezett agyagos barnakszenet ékalakúan szétfeszítette.

2. ábra. Telepösszlet szelvények a tatabányai VII., XI., XII. és síkvölgyi aknákból Fig. 2. Profile dér

Produktivserie aus den Gebieten dér Scháchte VII, XI, XII und dér Schacht Sikvolgj

A más aknákra jellemz alurníniumhidroxid és mészmárga kiválása a XII. akna

ásványos zsinórjában nem ismerhet fel. Pikkelyszemesség a kiválás közelében nem

figyelhet meg. Helyette az ásványlencsék között és tetején két határozott, a rétegzett-

ségre merleges litoklázis irány jelentkezik, amely 2—10 mm-es vagy ennél is vastagabb.
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gyakran lépcszetes felületet alkotó oszlopocskákat és lemezeket hoz létre. A litoklázisok

iránya 45° és 90°, általában a közeli nagyobb vetket követi, tágabb értelemben a tata-

bányai medence legfbb tektonikai irányát jelzi. A pikkelyszemes kszén keletkezése

mechanikai okokra vezethet vissza, miként arra általánosságban S t n t z e r, a tata-

bányai elfordulással kapcsolatban pedig S z á d e c z k y is rámutatott.

Az említett élesen szembeötl ásványzsinóron kívül a XII. aknában további sávok

is megfigyelhetk. így 10—15 cm-rel lejjebb egy hasonló jelleg, jóval ritkábban elszórt

lencsékbl álló kiválás jelentkezik, de kevésbé folyamatos jelleggel (5. ábra).

Az 1. és 3. számú zsinór Vadász által a IX. és XI. aknákból leírt fels és alsó

ásványzsinóros szintnek felel meg, a szintenkénti átlag három soros kifejldés itt két

sorra zsugorodott össze.

Meg kell emlékezni a XII. aknában még egy ásványzsinóros szintrl, amely csupán

a déli mezben az elznél 10—25 m-re feljebb a „barna" telepben található egyetlen

sáv formájában. Itt tehát valóban egy teljesen különálló helyi jelleg kifejldésrl van
szó. Ez a típus még a VII. aknából, valamint a ^1. akna mezejébl is ismeretes szintén

egyetlen sáv alakjában.

Részben új elfordulásnak nyilvánítottuk a VII. aknai ásványzsinórt, bár az

idézett szerzk megemlítik az üzem 5. telepérl. A telepek azonosítása azonban azt

bizonyította, hogy ez az ásványkiválás a XII. akna déli mezejében megtalált magasabb
szinttel volt azonos. Ez különben a Vadász (1) által közölt VII. aknai telepösszlet-

szelvénybl is kitnik. Új ásványos zsinórt mutattunk ki a VII. aknában az elbbi

kifejldés alatt 6— 10 m-re. Utóbbi ásványkiválás térbeli helyzetét illeten maradék-
talanul beilleszkedik az általános tatabányai ásványzsinóros szintbe. Küls megjelenését

és ásványos összetételét tekintve folytatása Vadász által a VIII. akna északi és a

XI. akna nyugati mezejében említett kiékeldés jelleg zöldesszürke piritcsomós kivá-

lásnak. A 6. telep fedjéhez közel az ásványzsinór egyetlen sávban ismeretes az aknaüzem
területén.

Talán valamennyi üzem közül itt a legszertelenebb az ásványzsinór kifejldése.

A 10— 20 nim-es lencséktl a 6— 8 cm-es gumókig mindenféle alak és méret akad. A kisebb

lencsék zöldesszürkék, lágy anyagúak. A nagyobb és keményebb gumók 1 mm-es pirít -

gömbök, valamint 6—15 mm-es szabálytalan alakú fényes piritlencsék összentt halma-

zából állanak. Repedéseit barna márga tölti ki, de gyakoriak a kalcitkristályok is.

Helyenként az ásványkiválás teljesen kimarad, különösen ott, ahol az égpalába márga-
réteg ágyazódik be az ásványzsinór helyén.

A Vadorzó-akna (Xll/a) ásványos kiválása az északi mezben, az alsó kszén-
telepben a fed alatt 1,5— 1,8 m-re jelenik meg és nyugat felé haladva egyre mélyebbre

vándorol a telepbe. Két ásványzsinóros sáv is jelentkezik egymástól 80 cm távolságban.

Kifejldésük közel azonos, a fels ásványkiválás vastagsága (4— 5 cm) azonban két-

szerese az alsónak. Az ásványzsinór 10—20 mm átmérj gömbös lencséi egy vagy két

sorban elég hézagosán vannak elszórva. Színe zöldesszürke, anyaga lágy, benne 1 — 2

mm-es széntörmelék is található. A lencsék általában tömörek, ritkán kisebb üregeik

vannak, ezekben piritszemcsék helyezkednek el. A lencsés sorokat halványsárga, gyéreb-

ben fehéres, behintés jelleg és könnyen letörölhet alumíniumhidroxidos kiválás kíséri.

A lencsékben csak egészen alárendelten figyelhet meg fehér vagy sárga ásványkiválás.

Az ásványzsinórt felfelé és lefelé több cm vastag pikkelyszemes barnakszén
övezi, mely általában szabályos sokszögalakot mutat.

A síkvölgyi aknában meglehetsen szakadozott ásványzsinór-sáv ismeretes az

alsó, 5— 6 m vastag kszéntelep középs részébl. Csak a Xll/a aknával határos délkeleti

bányamezben van kifejldve, másutt ismeretlen. A zöldesszürke szín 10—20 mm
hosszú, összenyomott és fekv helyzet kemény lencsék 2— 10 cm-es közökben vannak

4 Földtani Közlöny
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elszórva. A lencsék anyaga apró piritszemcsék szabálytalan halmaza (síkvölgyi 1. sz.

elemzés). Helyenként 3—5 cm tarkaszín szabálytalan gumók is jelentkeznek, melyekben

piriten kívül fehér és halványbarna alumíniumhidroxidos és kalcitos kiválás, valamint

durvább barnakszén-törmelék figyelhet meg (síkvölgyi 2. sz. elemzés). A lencsesort

i 10 cm széles sávban 0,5— 1,0 mm-es halványbarna, színezett alumíniumhidroxid lencsék

vagy még apróbb pontok kísérik.

A XV/a és XV/b aknák ásványos zsinórja meglehetsen degenerált. Egy sor

! található csuoán. melyet egymástól távol, elszórt és hosszan elnyújtott kemény pirites

4. ábra. Pirites ásványzsinór vet közelébl — Fig. 4. Pyritische Mineralschnur aus dér Náhe einer Ver -

werfung

lencsék alkotnak. Hosszuk a 40— 50 mm-t is eléri, magasságuk legfeljebb 10 mm. Anyaguk
igen aprószem pirít, közötte dúsan szénszemcsék vannak. Ez az ásványkiválás áll

külsleg a legtávolabb a vastagtelepes aknákból megismert ásványzsinórtól.

A medencében egyedül a XV. aknából nem került eddig el ásványzsinór, véle-

ményünk szerint azért, mivel a legalsó telepet az üzem még nem tárta fel.

A tatabányai medencében tehát egységes és összefügg ásványzsinóros szint

jelentkezik, mégpedig a vastagtelepes aknákban az égpalás összlet fels részében egy-

máshoz közeles 4—6 sáv formájában, a vékonytelepes aknákban pedig a legalsó telepben

1 — 4 sávban.

E felett az összefügg kiválás felett 6—25 m-rel (a két legalsó telepet elválasztó

közk vastagságától függen) újabb összefügg ásványkiválás ismerhet fel egyetlen

zsinór formájában, mely azonban elég szk területre korlátozódik.

4*
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Az ásványos összetétel. Az ásványzsinóros kiválás ásványi össze-
tétele, mint arra már a küls megjelenési forma is utal, ersen változó. Vadász
és Szádeczky az általuk leírt kiválásokban f-összetevként piritet, liidrargillitet,

alumohidrokalcitot és kalcitot említenek, e mellett még kvarc és barnakszén szemcsék
is jelen vannak.

A XII. aknai ásványzsinór kizárólag piritbl és vasszulfátból áll, más lényeges
elegyrészt nem tartalmaz. A szulfát nagyobb része valószínleg a mintadarabok levegn
való állásakor keletkezett. Feltételezhet, hogy az oxidációs folyamat már a széntelepben
megkezddött.

A pirites ásványzsinór-típus, mely a medence belseje felé az ásványos összetétel

tekintetében leegyszersödik, az egész mélyárok területét, st a keleti tektonikai rögöt is

jellemzi. Ehhez a típushoz sorolható a XV/a és XV/b aknai, valamint a VII. aknai

ásványkiválás is, bár az utóbbiban kisebb mésztartalom is jelentkezik.

Érdekes megemlíteni, a medence belsejében létrejött ásványkiválásokról, hogy
kémiai elemzéssel bennük csekély mennyiség alumíniumhidroxid is kimutatható.

Az alumíniumhidroxidos ásványok jelenléte az egész tatabányai medencére jellemz.

A pirites ásványzsinórnak az aluiníniumhidrátos és alumóhidrokalcitos ásvány-

kiválással való folyamatos kapcsolatát már az elbbiekben megemlítettük. Méginkább
kitnik ez a kapcsolat, ha a II. táblázat elemzési eredményeit összevetjük a VII. és XII.

aknák közelébl Gedeon T. által megelemzett minták adataival, melyeket Vadász
közöl. Más vastagtelepes aknákban általában az alsó ásványos zsinór jelez közeledést

a pirites típushoz, amely tehát a lápmedence mélyebb és gyorsabban süllyed részére

jellemz.

Jobb összehasonlítás céljából az átlagos peremi típusnak legjobban megfelel

X. aknai sárgásfehér ásványzsinórt is megeleineztük (I. táblázat, 1 — 3. sz. minta).

Az 1. sz. mintában lev 3,6% SOi
ellenére timsót nem sikerült meghatározni, valószí-

nleg nem kristályos alakban van jelen. A 2. sz. minta tulajdonképpen a gumókba zárt

kemény Dracontomelon anyaga, melynek a IX. és XI. aknából elkerült példányaiban

Kovács Éva (5) alumohidrokalcitot jelez.
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. I A 2. és 3. sz. mintából röntgen- (Melles M.) és DTA-felvételt (Koblencz
i

I V.) is készítettünk. Mindkét vizsgálati módszerrel bhmitet és kaleitot lehetett a min-

tákban kimutatni, alumohidrokaleitot ellenben nem. Mindhárom mintában jóval több

a szerkezeti víz, mint amennyi az alumínium-értékekbl számított bhmitnek megfelel

Ez arra mutat, hogy az alumínium egy része amorf hidrogén alakjában van jelen.

I . táblázat

XII. akna
X. aknai ásványos gumók

1. sz. minta 2. sz. minta 3. sz. minta

SiO, 0.90 0,07 0,12 0,37

TiO, nyom nyom 0,00 0,00

Al.Oj 0,47 47,23 33,40 76,70

Fe.O, nyom 0,34 nyom nyom
CaO 0,48 22,35 29,92 1,87

MgO nyom 0,28 2,50 0,67

MnO nyom 0,00 0,04 0,00

Na,C) — 0,31 0,74 —
K.O — 0,05 0,03 —
P.O, 0,35 0,29 nyom nyom
H,0 (—110 C 3

) 6,03 0,71 0,29 0,44

HjO (+110 C°) 2.56 9,20 8,55 18,75

CO, 0,00 16,74 24,60 1,33

C (szerves) 0.63 0,32 —
Fes+ 36,99 - - —
ss
-

37,04 — — —
SO|~ 14,26 3,60 0,16 —
Összesen 99,71% 101,17% 100,67% 100,13%

0-ra le 0,60 0,03 —
Összesen 99,71% 100,57% 100,64% 100,13%

A Vadorzó (Xll/a) akna huszárzsinórjában a piriten kívül az alumíniumhidroxidos

ásványok uralkodnak, tehát ez a kiválás a peremi típussal mutat rokonságot. Tovább,

nyugati irányban az ásványkiválás egyszersödött, miként azt a síkvölgyi akna pirites

típusú zsinórjának elemzési adatai mutatják (II. táblázat).

II. táblázat

VII.
akna

j

XII.
akna

XII.
akna

D-i mez
Xll/a
akna

Síkvölgyié
akna
1. sz.

Síkvölgyi
akna
2. sz.

XV/1)
akna

SiO, 0,23 0,86 27,30 14,66 0,46 0,43 1,57

TiO, nyom nyom 0,44 0,59 nyom 0,16 0,16

Al.O, 4,19 2,38 25,55 23,91 2,57 3,70 3,16

Fe2 + 36,18 40,80 10,84 11,84 38,38 33,27 36,79

s!_ 40,97 46,94 12,26 12,67 44,37 37,85 43,16

sor 4,39 5,36 1,06 3,51 8,43 3,32 1,52

CaO 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 11,90 0,00

MgO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A mélyárok elterében kifejldött magasabb átmeneti huszárzsinóros szint

ásványos összetételét tekintve a peremi és medencebeli típus közé helyezhet.

A XII. akna déli mezejében fellép nagy kovasavtartalom zöme (II. táblázat)

igen apró szabad kvarc, mely a kszéntelep lerakódása közben fellép folyóvízi behordás

terméke lehet.
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Az ásvány kiválás keletkezése. Nem közvetlen célja tanulmá-
nyunknak, hogy az ásványkiválás keletkezésének minden részletében még ma sem tisz-

tázott körülményeit behatóan megvizsgálja, a teljesség kedvéért azonban szükséges,

hogy ezt a kérdést is érintsük.

Kétségtelen, hogy az ásványos gumók a kszén képzdésével egyidejleg váltak
ki az eocén lápmedence vizébl, miközben a kszén anyaga még gélállapotban volt

jelen. Fennáll emellett bizonyos mérték utólagos anyagkoncentráció lehetsége is,

amire elbb már rámutattunk.

Nyitott kérdés még, hogy az oldatlan lev ásványok kiválása milyen impulzusra
indult meg. Vadász szerint savas közegben piritképzdés kíséretében ment végbe,

míg Szádeczky az ásványzsinór kiválását az eredetileg savanyú lápnak karsztos

környezet hatására történ lúgosodásával magyarázza.

Az eredeti „karsztláp" elssorban a mészkvel érintkez peremi területeken volt

kalciumkarbonátban gazdag, mivel befelé a medencében az egyre vastagodó feküagyag

alkotta a fenéket. Ezért a medence belsejében a XII. aknától kezdden a telepek közötti

meddbeágyazások is mészben mind szegényebbekké váltak.

Az ásványkiválások anyaga elssorban a hajdani lápterület széleirl kerülhetett

oldatba, mennyisége a peremektl befelé haladva ersen csökken. Az alumíniumásványok

jelenléte — csekélyebb mennyiségben ugyan — a medence legmélyebb részén is kimutat-

ható. A peremeken oldott kalcit anyaga a lápterület széleitl nem messze úgyszólván

teljes mennyiségben kivált. A ritmikus, több zsinórral jelzett kicsapódási folyamat

megindítója mindenesetre a láp vizének ^-változása volt, mely minden bizonnyal

a medencefenék kisebb Szökkenéseivel lehetett kapcsolatos.

Az ásványkiválás gyakorlati jelentsége. Az ásványzsinór

szintjelz szerepénél fogva nagy segítséget nyújt a kszéntelepnek a medence egész

területén történ egyértelm azonosításához.

Régi probléma volt Tatabányán a vastagtelepes és vékonytelepes aknák között

az átmenet pontos tisztázása, valamint a vékonyabb és többtelepes aknák telepeinek

(szénpadjainak) egymással történ azonosítása. Az ásványzsinómak a még hiányzó

tatabányai aknákban való fellelése lehetvé tette az említett problémák tisztázását.

Ezen munka legfontosabb gyakorlati eredménye egy új széntelep felkutatása volt,

mely a medence közepén a termel aknák egy részében a jelenlegi mvelési szintek alatt

fekszik. Ezzel a tatabányai medence szénkészlete 15%-kal megnövekedett.

A bányászat és a földtani kutatás szoros kapcsolatára és egymásrautaltságára

szolgál példával tanulmányunk. Az állandó és harmonikus együttmködés a földtani

szempontból látszólag megfelelen felkutatott területeken is még további eredményeket

hozhat.

IRODALOM — RITERATUR

1. Vadász E. : Ásványkiválások a tatabányai eocén kszénképzdésben. Mát. és Természet-

td. Ért. 60. p. 495—516. 1941 .
— 2. Vadász E. : Kszénföldtani tanulmányok. Bp. 1940. — 3. Va-

dász E. : Kszénföldtan. Bp. 1952. — 4. Szádeczky Kardoss E. : Szénkzettan. Bp. 1952. —
5 Kovács É. : Dracontomelon minimum Reid et Chandler. Földt. Köz. 87. p. 215—17.1957.

Über eine pyritische Ausscheidung aus dem Tatabányaer Becken

G. CSAJÁGHY — D. ZAMARÓCZY

lm Süden, Südosten und Osten des Tatabányaer Braunkohlenbeckens ist seit

langem eine aluminiumhydroxydfaltige Mineralausscheidung im Kohlenflöz bekannt, die

den Bergleuten unter dem Namen „Husarenschnur" geláufig ist. Die Verfasser ergánzen

die Kenntnis über die Verbreitung dieser Bildung um fünf weitere Schachtgebiete.
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Die Mineralaussclieidung von pyritischem Typ stellt eine Fortsetzung des bisher

bekannten randlichen Typs dar, jedoch weist sie sowolil in ilirer mineralogisclien Zusain-

mensetzung, als aueh ini Aussehen wesentliche Unterschiede demgegenüber auf. Nach
dem Inneren des Beckens zu wird die Mineralassoziation vorwiegend pyritisch, wobei

die Menge dér tonerdehydroxydisehen Minerale und des Kalzits erlieblich abnimmt.
Die Mineralausscheidung stellt im ganzen Becken einen aus melrreren dicht

aneinanderliegenden Streifen bestehenden bestandigen Horizont dar. Am Rande findet

sie sich an dér Grenze Kohle-Brandschiefer, wálarend sie im Beckeninnern im unlángst

aufgeselilossenen Liegendflöz auftritt. Oberlialb dieses Horizontes, in 6—25 m Hölie,

findet sich im Vorland des sog. Tiefgrabens, in einem kleineren Gebiet noch eine zweite

pyritische Zone, in Teilen dér Gebiete von Scliacliten VII, XI und XII
Diese Mineralausscheidung war wegen ilirer Bestándigkeit in dér Korrelation dér

Flöze und insbesondere bei dér Áuffindung eines neuen Flözes selír behilflich.



ÁSVÁNYTANI MEGFIGYELÉSEK AZ AGGTELEKI CSEPPKÖBARLANGBÓL
Dr. ac. SZTRÓKAY KÁLMÁN IMRE

Összefoglalás: Az Aggteleki cseppkbarlangból — Dudich E. észlelése nyomán— kétféle ásványkiválás volt els ízben vizsgálható. Egyik a mészkbarlangokból ismert,
helyi fizikai, biológiai, kzettani viszonyok szerint változó összetétel, s ígv a barlangokra
jellemz m o n t ni i 1 c h. A másik ennek egyik összetevje, az itt önállóan is kialakult
szálas lublinit.

„A vizsgált montmilch ásványkeverék jellege röntgen- és DT-elemzéssel kimutat-
ható. Összetevk: kalcit, monetit, brushit, gipsz. A mikroszkópi képbl és DTA ered-
ménybl szerves anyag- (mikroflóra) tartalomra is következtethetünk.

A lublinit mint szilárd fázis homogénnek tekinthet, s röntgenogramján csakis
a kalcit reflexiói jelennek meg. Vegyileg viszont — más arányban — a montmilch össze-
tevit is tartalmazza. Ez a szerkezeti egybeépülés különleges rácstoleranciát feltételez, de
egyben magyarázat lehet a lublinit sajátos alaki kifejldésére is. A csak vegyileg megálla-
pítható kovasav a rácstól elkülönülten amorf hidrogélként társul, de mennyisége egyenes
összefüggést mutat a szervesanyag-tartalommal.

A barlangi fal- és cseppkfelületek ismert sötétbarna bevonata amorf állapotú
vashidroxidnak bizonyult. Kristályos szerkezetnek némi nyomát csak a kvarckavicsok
tömöttebb kéreganyagában lehetett megállapítani a g o e t h i t néhány jellemz, de igen
gyenge röntgeninterferenciája alapján. A szerkezet nélküli bevonatba finom szemcséj
kovagél (ill. kvarc) kiválás is ágyazódik. Állandó jelenléte a biogén képzdés újabb bizo-
nyítéka lehet.

„Montmilch” és lublinit

Az Aggtelek felli bejárattól 150 m-nvire (a barlangban létesített biológiai kutató

állomás közelében) a „Rókalyuk" oldalág kezdeténél lemezes, barnára színezett mészpát

felszínén kétféle fehér kiválás mutatkozik. Az egyik finomszemcsés, laza, kend halmaz,

amely mm-vastag bevonatként vagy a penészre emlékeztet vékony lepedékként alakult

ki. A másik kiválás finom, több cm hosszt! szálak vattaszer tömege, mely homogén
alkattal ecsetszer csomókká, avagy a kzetfelületrl lecsüngén szakái módjára formá-

lódott. A képzdmény megfelel a mészkbarlangok „montmilch"-, „bergmilch"-, „rock-

meal"-jének. A megnevezés régtl használatos és elssorban a küls sajátságokra, a

megjelenésmódra vonatkozik. Anyagát tekintve korábbi vizsgálatok részint a CaCO g

sajátos kiválási formájának minsítik, részint ásványkeveréknek tekintik, melyben a

CaCO s túlsúlya mellett eléggé nagy a vegyi változatosság (3, 13, 14). Valójában a külsleg

hasonló képzdmény vegyi és kristályos összetétele a helyi adottságok függvénye, s így

megjelenése nemcsak a fizikai, vegyi (és biológiai) feltételek teljesülését jelenti, hanem
ásványos alkatának megismerése egy-egy barlang jellemz sajátságait gyarapítja. Az
említett két képzdmény közül ún. montmilchnek csak a szemcsés halmaz tekinthet,

a vattaszer kiválás ennek egyik komponense, de önálló megjelenése folytán külön volt

vizsgálható.

a) A montmilch a nagy párateltség (4) légkörbl kikerülve bséges vizet veszít

s porszer anyaggá válik. Mikroszkópban alig u-nyi részecskék mozaikszer halmaza,

amely vízvesztés után kis rögökké tapad össze. Ezek belseje hintve van parányi barna-

szürke, gyengén áttetsz „foltokkal", melyek optikailag teljesen amorf jellegébl szerves

(mikroflóra) maradványokra gondolhatunk. Miután kvalitatív elemzéssel megállapí-

tottuk, hogy az uralkodó Ca- és kevés Mg-kationhoz fként karbonát-, kisebb arányban

foszfát- és szulfátion társul, röntgenelemzést végeztünk. Ennek eredményét az I. táblázat

összesíti.

A kalcit mellett két Ca-foszfát és a gipsz vonalai jelentek meg. A Ca-foszfátok

közül a monetit (CaHP04 )
van intenzívebben képviselve. Bizonyos, hogy a monetit

a brushitból (CaHP0
4 • 2H40) vízvesztéssel állt el, amit Hill és Hendricks (8),

valamint F r o n d e 1 (6) vizsgálatai is- alátámasztanak. Elbbi szerzk arra is utalnak,

hogy a dikalciumfoszfátdihidrát (brushit) még páratelt környezetben is veszít kristály-

vizébl, fként finomszemcsés, ill. féligkristályos állapotban. Viszont még évek múlva
sem dehidrálódik teljesen. Innen eredt némi bizonytalanság: az ép brushit maradék
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és gipsz elválasztása, ill. kimutatása. H a 1 1 a (7) vizsgálatai óta ismeretes a brushit

és gipsz izomorfiája, ami a Debye-diagramon közel azonos vonalsort eredményez, s így

a két kristályos fázis elválasztása, fként ha egyéb fázisok is jelen vannak, némi nehéz-

séget okoz. Minthogy kvalitatív vizsgálataink szerint a foszfát mellett a szulfáttartalom

is határozottan kimutatható volt, továbbá néhány vonal (7, 8, 9, 12. sz.) önállóan és a

gipszre jellemz relatív intenzitásfokozatokkal jelentkezett, a gipsz részvétele nem lehet

kétséges. Ugyanakkor mondottakhoz kapcsolódóan a közös vonalak (1, 3, 16. sz.) inten-

zitása a- brushit határozott jelenlétét is bizonyítja.

Aggtelek („Rókalyuk” eleje), montmilch-bevonat I. táblázat

kakit monetit brushit gipsz

I* dui dui (I) (Imi (I) dhn (I) dhhl (I)

1. e 7,61 7,60 (75) 7,56 (100

2. iigy 6,50 6,70 (8)

3. ie 4.28 4,28 (100) 4,27 (51)

4. ke 3,85 3,86 (12)

5. ke 3,35 3,35 (100)

6. iie 3.034 3,035 (100) [2,95 (75)] 3,04 (67) 3,06 (57)

7. gy 2,872 2,870 (27)

8. gy 2,687 2,687 (28)

9. ügy 2,581 2,586 (4)

10. e 2,491 2,495 (14) 2,50 (15)

11. ke 2,280 2,285 (18)

12. iigy 2,219 2,216 (6)

13. e 2,096 2,095 (18) 2,08 (13) 12,080 (10)]

14. e 1,921 1,927 (5) 1,91 (13)

15. e 1,878 1,875 (17) 1,87 (20) 1,879 (10)

16. igy 1,818 1,81 (27) 1,812 (10)

17. igy 1,785 1,79 (10) 1,778 (10)

18. igy 1,722 1,72 (25) [1,71 (10)]

19. igy 1,673 1,67 (15) [1,66 (7)] [1,664 (4)]

20. ke 1,598 1,604 (8) 1,60 (5) 1,60 (7) 1,509 (1)

* Becsült intenzitás jelölése : ie = igen ers, e = ers, ke = középers, gy = gyenge, igy
igen gyenge.

A montmilch további jellemzésére a résztvev egyéb kationok felli tájékozódás

céljából szinképelemzés készült (Kubovits I.). Ennek eredményei:

felem Ca

1% — 0,
1 % Fe, Sr

0,1% -0,01% Mg, Si

<0,01% Mn

Feltn, hogy az alkáliák, az Al és Ba teljesen hiányzanak.

Eddigieket igazolja s további jellegzetességeket szolgáltat a differenciáltermikus

elemzés
(
P. D o n á t h É.) L. 1. ábrát.

A 150 C°-nál jelentkez gyenge endoterm hatás a gipsz vízleadásából ered. Hason-
lóan gyenge, de elnyújtottabb endoterm változás ment végbe 300—400° között, ami a

Ca-foszfátok vízvesztésébl állt el. E hbomlás nyilván a brushit részlegben indult meg,
s elhúzódását mondottak magyarázzák. A monetit jelentkezése elmaradt. Endoterm
csúcsának 450° körül kellett volna kialakulnia, de a jelenlev kevés szervesanyag-tartalom

xoterm hatása (éppen 400—500° közt) kompenzálta a monetit reakciót. Jellemz
e
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továbbá a karbonátfázis jelentkezése : a C0
2

disszociáció már 700°-nál megindul s a

folyamat enyhe lejtéssel, gyenge reakcióként rajzolódik ki. Általában a görbe a kevéssé

stabilizálódott kristályosodásról tanúskodik, a C0
2
-disszociáció korai indulása részben

a szerepl izomorf kationok részvételével is magyarázható.

b) A másik kristályos kiválás a vattaszer, laza szálak halmaza. A szálak mikro-

szkópban átlag 1 fi vékonyak és kettstörk. Kioltás mindig ferde, opt. jelleg negatív,

törésmutató középértékben 1,58. A szálak még hígított szerves savakban is oldódnak.

Az elkészült röntgenogramokon egyedül a trigoniális' CaC0
3

vonalsora jelenik meg.
Ebbl egyértelmen a korábban sokat vitatott (9, 10, 11, 12) lublinitre következtet-

hetünk. A lublinit rendellenes növekedéssel az egyik romboéder póluséi irányában

kialakult mikrokristály-láncolat. Polarizált fényben szükségképp ferdén olt ki. Vizsgála-

taink szerint a kioltásszög középértékben 45,5°-nak adódott, ami jól egyezik a 45° 23'

értékkel, s ez azt jelentené, hogy a mikrokristályok hossztengelye a 2R póluséliránynak

felel meg.

100 200 300 1,00 500 600 200 300 900 iOOOT
I

1

i i
1 1—t-

—

r i
1 1 1 1 1
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7. ábra. Differenciáltermikus elemzés görbéi. 7. Montmilch, Aggtelek. 2a és 2b Dublinit, Aggtelek— Fig. 7.

Kurven dér DT-Analyse. 7. Montmilch, Aggtelek, 2a und 2b Dublinit, Aggtelek

A lublinit szerkezeti libomlásáról két DTA diagram tájékoztat (1. ábra). Közülük

a 2b felvétel gondosan válogatott homogén mintából készült (melyet egyidejleg vegy-

elemzéssel is megvizsgáltunk) . A DTA-görbék 250—550° közt mindkét esetben elhúzódó

exoterm folyamatot jeleznek, ami csakis szervesanyag jelenlétébl eredhet. A lublinit

CO,-disszociációja ugyancsak feltnen korán kezddik, enyhén fokozódik s már 850°-on

be is fejezdik. A normál mészpát hbomlásához képest tehát lényeges eltérések tapasz-

talhatók, ami elssorban a vegyi összetétellel s ezzel összefügg kristályossági állapottal

magyarázható.

A lublinit vegyelemzésének eredménye (elemz dr. Simó B., MTA Geokémiai

Kutató Laboratórium) :

Si0
2 6,60%

P
2
o5 0,65%

CaO 47,85%
MgO 2,24%

so3 .
1.24%

szervesanyag 2,59%
izz. veszt. 39,12%

100,29%
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Az elemzéshez felhasznált (0,55 g-nyi) anyag 27 órai szobalevegn állás után 41,1%-ot

veszített súlyából. A nagy súlycsökkenés vízleadásból származik. A víz részint felületrl

(adszorptív tapadásból), frészt a dehidrálódott gélszerkezetbl távozott el. Jellemz,

hogy 110°-on 2 órai szárítással már csak 0,40%-nyi súlycsökkenés állt el. A bemutatott

összetétel 1 10°-on szárított állapotra vonatkozik.

Az elemzés adatai közül különösen a nagy Si0 2-tartalom szembeötl, amelynek

azonban sem a röntgen-, sem a DT-analízisben nincsen nyoma. Lényeges ugyancsak

a szervesanyag-tartalom is. A kett kapcsolatára Bernasconi (2) elemzései terelték

a figyelmet, melyekhez jól odaill adataink újszer összefüggésre : a kovasav és szerves-

anyag-tartalom lineáris változására engednek következtetni (2. ábra).

2. ábra. Az SiOj-tartalom változása az organikus anyag mennyiségének függvényében. 7. Motiers, Neuchá-
tel, 2. Aggtelek, 3. Tremona, Tessin. Fig. 2. Zusammenhang zwischen dem Si02-Gehalt und dér Kon-

zentration organischer Substanz. 7. Motiers, Neuchátel, 2. Aggtelek, 3. Tremona, Tessin

Az összefüggésnek — bár egyelre kevés adatra támaszkodik — megítélésünk

szerint a keletkezés, közelebbrl a mikroorganizmusok közremködése kérdésében lehet

jelentsége.

Ha az elemzés adatait ásványi komponensekre számítjuk át, a következ ered-

ményt nyerjük :

CaC0 3 83,41%
MgC0 3 4,68%
CaS04 2,11%
CaHPCL 8,61%
Si0

2 6,60%
szervesanyag 2,59%

100
,
00%

A homogén lublinit összetételébl tehát lényegileg ugyanazok a vegyületek számíthatók,

mint amelyek az inhomogén, vagyis több kristályos fázisból összetett montmilchben

szerepelnek. Bizonyos, hogy a kovasav a lublinitszálak belsejében elkülönülten, mint

amorf hidrogél van jelen. A lublinitben színképelemzéssel (Kubovics I.) még a

következ kationok voltak kimutathatók :

0,1 - 0
,
01%

0
,
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,
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A inontmilch és lublinit sajátos környezetben kialakult, eredetileg kolloidnagyság-

rend rendszert állít elénk. A több komponens együttesébl létrejött félszilárd kelet-

kezést az újabb vizsgálatok is mind határozottabban biológiai folyamatokkal kapcsolják

össze. Caumartin és Renault (1) kifejezetten bakteriális hatásra gondol
olyképpen, hogy a mikroorganizmusoknak szerepe van az ásványi anyag mobilizálásában

és a krisztallitok keletkezésében is, de utóbbiak nem a mikroorganizmusok közvetlen

termékei. Észleléseink e feltevésekkel líincsenek ellentmondásban, st a kova- és szerves-

anyag-tartalom összefüggése további bizonyítékként szolgálhat.

Azonban a tisztán anorganikus keletkezés feltételei szintúgy megtalálhatók
nemcsak a CaC0 3 kiválásához, hanem a társvegyületek kicsapódásához is. Ismeretes,

hogy a Ca-foszfát fleg C0
2
-tartalmú és szervesanyagban gazdag vízben oldódik. Az

oldott foszfátiont a mészfelesleg rijból kicsapja, fként ha a rendszer C0
2
-tartalma

csökken (amivel viszont kisebb ^//-növekedés — gyenge lúgosság — jár együtt). Egy-
idejleg az állandó kzetoldódás folytán a kovakolloid is mindig jelen van, ez viszont

a gyengén lúgos környezetben az állandósultabb fázis s adott h- és nyomásviszonyok
közt nemcsak a CaC0 3-keletkezésre, hanem pl. a Ca-foszfát és szulfát kristályosodására is

sajátos (fékez) befolyást gyakorolhat. A kölcsönös egymásrahatásból így csak mikro-

krisztallitok együttese jön létre.

Ismereteink mai állása szerint a keletkezés kérdése tehát megnyugtatóig még
nem oldható meg. A jelek a mellett szólnak, hogy komplex együtthatásként biológiai

tényezk és fizikokémiai feltételek egyaránt szükségesek a kialakuláshoz.

A barlangi barna bevonat

A fehér ásványi kiválások vizsgálata kapcsán néhány röntgenológiai kísérletet

végeztünk a cseppkbarlangok jól ismert sötétbarna (némelykor koromszer) bevonatának,

valamint a barlangi kavics hasonló bekérgezésének szerkezeti jellegei megismerésére.

Aggtelekre vonatkozóan Vendl Mária és Zsivny V. korábban foglal-

kozott a kérdéssel (4) . Megállapításuk szerint a Mn- és Fe-hidroxidos bevonat waad-szer
pszilomelán és limonit együttese. Késbb Földvári A. (5) tanulmányozta a barlangi

kavics bekérgezésének anyagát és keletkezése kérdését. A leoldott kéreganyagot vas-

mangán-hidroxidnak határozta meg és D u d i c h E. nyomán ugyancsak mikro-

organizmusoknak (Leptothrix - fajok) kiválasztó tevékenységi termékének tekinti.

A barlang különböz részeibl és kavicsaiból vett minták bevonatát vékony acél-

pengével, finom por alakjában választottuk le, ami mindjárt alkalmas volt Debye-fel-

vételek készítésére is.

Öt röntgenogramból kett a kavicsbevonat, három pedig a kristályos-szemcsés

mészpátfelület vizsgálatára szolgált. Az eredmények újabb megfigyelésekkel egészítik ki

a korábbi megállapításokat. A bevonat anyaga mindkét kzetaljzat esetében teljességgel

amorf állapotúnak bizonyult, amiben a biogén eredet, ill. a mikroorganizmusok közre-

mködésének bizonyítékát látjuk. A Mn-hidroxidok közül sem a korábban feltételezett

pszilomelánra, sem pedig egyéb kristályos Mn-vegyületre utaló nyomok nem állapíthatók

meg. Egyedül a kvarckavicsok kéreganyagán sikerült a goethit néhány (4,08,

2,66, 2,19 kX) jellemz vonalát, de csak igen gyenge és elmosódó reflexió formájában

észlelni. Feltn volt továbbá, hogy mind a kalcitos, mind a kvarckavicsalapról levá-

lasztott bevonat röntgenogramjában a kvarc vonalai teljes sorozatban megjelentek.

Az Siö
2
-nek ez az állandó jelentkezése nükroszkóppal is észlelhet: mészpátos felszín

sötétbarna bevonatának szerkezetnélküli anyagában apró (5—20 fi-nyi) éles vagy csip-

kézett körvonalú kvarcszemek ágyazódnak, ami a kavicsbekérgezés anyagának is állandó

tartozéka. E ö 1 d v á r i A. szintén észlelte az Si0 2
-szemcséket, de azt a barlangi

patakhordalékból származó homokszemek megtapadásának vélte. A szemek alakja.
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a beágyazás módja s a mai cseppkfelszín bevonataiban is közel egyenletes eloszlása

amellett tanúskodik, hogy ezúttal is életmködéssel összefügg kovagél kiválásról van

szó (amely azonban környezetéhez igazodóan gyorsabban dehidrálódik, ill. kristályo-

sodik). Megfigyeléseink tehát lényegileg D u d i c h E. korábbi állásfoglalását igazolják.

A sötétbarna bevonat minden jel szerint csakis mikroorganizmusok életmködésének

terméke lehet. Mind a cseppk- és mészkfelszínen, mind a patakmeder kavicsán ugyanaz

a biogén kiválás megy végbe. Viszont túlnyomóan vashidroxid kiválasztás történik,

az Mn részvétele, ill. szerepe — legalábbis a vizsgált mintákban — egészen alárendelt.

A kovagélkiválás és bevonatképzdés kapcsolata abban is kifejezésre jut, hogy a kvarcit-

aljzat kedvezbb, mintegy serkent hatással van a biogén folyamatra, itt a bekérgezés

rendszerint összefüggbb, gazdagabb és a tömött-egyenletes felrakodás folytán a sivatagi

mázhoz hasonló felület is ez okból alakulhat ki.
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Mineralogische Beobachtungen aus dér Aggteleker Tropfsteinhöhle

Dr. Ac. K. I. SZTRÓKAY

Die Mineralbildungen Montmilch und Lublinit sind in dér Aggteleker Tropf-
steinhöhle erstmalig aufgefunden worden. Die Montmilch ist ein Mineralgemisch, was
durch Röntgen- und DT-Analyse nachgewiesen werden kann. Seine Komponenten sind
Kalzit, Monetit, Brushit, Gips und organische Substanzen. Lublinit konnte von dér
Montmilch abgesondert, als homogene Bildtmg vorgefunden und untersucht werden.
Seine dér des Kalzits entsprechende Struktur enthált — obwohl in einer kleineren Menge
— auch die Komponenten dér Montmilch: dieser Umstand kann fiir die eigenartige
Entwicklung des Lublinits verantwortlich sein. Lublinit tritt zusammen mit amorphem
Kieselsáuregel auf, dessen Menge linear mit dem Gehalt an organischen Stoffen variiert.

Montmilch und Lublinit sind Produkte eines mit dér Lebenstátigkeit von Mikroorganis-
men zusammenhángenden Prozesses. — Gleichzeitig wurde auch dér dunkelbraune
Überzug dér Höhlenwánde und dér Tropfsteine untersucht. Seine Substanz erwies
sich überwiegend als amorpher Eisenhydroxyd. Die strukturlose Inkrastierung enthált
auch Silikageleinschlüsse, dérén stándige Anwesenlieit als ein neuerer Beweis für die

biogene Entstehung angesehen werden kann.



ELJÁRÁS A FAJSÚLY SZERINTI ELVÁLASZTÁS
'

PONTOSSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA

IFJ. PESTHY EÁSZI,Ó*

Összefoglalás: A leirt készülék segítségével a centrifuga csben elkülönített fajsúiv
frakciók kvantitatív pontossággal szétválaszthatok. Elv az, hogy a két frakció közé jut-
tatott nehéz folyadékkal a felszínen úszó könny frakciót a centrifuga csbl kimossuk.
Az új készülék pontosságát ismert összetétel mesterségesen elállított ásványporral
ellenriztük. A gyakorlatban gyakrabban használatos eljárásokkal való összehasonlításból
kitnt, hogy az új készülékkel elérhet a kvantitatív pontosság.

A homokszemcsék fajsúly szerinti szétkülönítésére az üledékes kzettani labora-

tóriumokban használatos módszerek két csoportra oszthatók. Az egyik közönséges

tölcsér (1) vagy erre a célra specializált rázótölcsér (2, 3, 4, 5) segítségével végzi az

elválaszást olyan folyadékban, amelynek fajsúlya az elválasztandó osztályokat elhatá-

rolja. Etmek a módszernek az a hátránya, hogy a használt nehéz folyadékhoz — (több-

nyire a 2,89 fajsúlyú bromoformot alkalmazzák) — közelálló, valamint a viszonylag

nagy felület szemcsék jelents része lebegve marad és a különböz frakciókba tartozó

összetapadó szemcsék szennyezik egymás frakcióit. A másik módszer centrifugálással

csökkenti ezeket a hibákat. A centrifugáláskor nehézséget okoz, hogy a vizsgálat szem-

pontjából lényegesebb nehéz frakciót nehéz kivenni a könny frakció alól a szétválasztott

minta összekeverése nélkül. Minthogy a nehéz osztály mennyisége rendszerint igen

csekély, az így elálló hiba viszonylagos százalékos kihatása igen jelentékeny. Az osztá-

lyok kivételét különböz speciálisan kiképzett centrifuga-csövekkel (6, 7, 8) végzik,

azonban ezek is utólag gyakran ismét összekeverik a mintát, végül pedig centrifugálás

közben fellép feszültség a bonyolultabb kiképzés csövet törékennyé teszi.

Eljárásunk e nehézségeket úgy küszöböli ki, hogy a centrifugált két fázis közé

bromoformot juttatunk oly módon, hogy közben egyik frakciót se zavarjuk meg lénye-

gesen és a csben megnöveked bromoform oszlop felszínén úszó könny frakciót a cs
pereméig emeljük, majd az ezen túlöml könny frakciót mintegy kimossuk a centri-

fuga-csbl.

Erre két megoldást alalmaztunk. Els kísérletül egy kb. 20 cm hosszú és 1,5 mm
0 szárú tölcsért használtmik (lásd 1. ábra), amelyben vékony huzal húzódik. A huzalt

a tölcsér fels peremén átmér irányban fekv gumiszalag rögzíti, a huzal végére forrasz-

tott kis kúp pedig gumiszigetelést szorít a tölcsér alsó pereméhez (3. ábra). Ez a szelep

azt a célt szolgálja, hogy a bromoform áramlása tetszés szerint megindítható vagy elzár-

ható legyen. A tölcsért Bunsen-állványba befogva használjuk, úgy, hogy a bromofonuban

centrifugált anyagot tartalmazó csövet egy fzpohárba helyezzük. A folyadék felszínén

úszó könny frakciót a tölcsér szárával átszúrva a bromoformot a könny frakció alá

folyathatjuk. Ennek a kezdetleges eljárásnak egyik hibája, hogy a könny frakciót

nem lehet egyetlen függleges egyenes mentén átszrni és emiatt az alatta lev bromo-

fonnba belekeveredik. Másrészt a fzpohárba beállított centrifugacs rendszerint

ferdén, billenékenyen helyezkedik el, s így a cs elérhet maximális bromoform szintje

felett nem mossa ki a könny frakciót (lásd 4. ábra).

A másik megoldás teljesen pontos eredményt adott. Ennél a tölcsér függleges

egyenes mentén történ eltolása külön készülékkel történik, amely egyszersmind a

centrifuga-cs peremének vízszintes elhelyezkedését is biztosítja. A készülék megbízható

* Eladta a MTA Geokémiai Fbizottságának 1958. február 3-i ülésén.
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és ötletes kivitelezését Molnár J. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásvány-
Kzettani Intézetének mszerésze végezte.

Az új készülékben (2. ábra és I. táblázat) a tölcsért (a) egy kinyitható, gumi-
lemezzel bélelt bilincs (b) fogja, amelyet két sínként alkalmazott gömbacél-rúdon (c)

7 ábra. Bunsen-állványba fogott elválasztó töl-
cs.ér. Magyarázat: a) tölcsér, b) rézdrót,
c) gumiszalag, d) Bunsen-állvány, e) centrifuga
cs, f) fzpohár — Fig. 7. Separátortrichter ein-
gefasst in einen Bunsenstánder. Erklárung :

a) Trichter. b) Kupferdraht, c) Gummiband.
d) Bunsenstánder, e) Zentrifugenktivette, f

j

Glaskolben

2. ábra. Az új elválasztó készülék. Magyará-
zatra,) tölcsér, b

)

tölcsér rögzít bilincs, c)
gömbacél sín, d) szán, e) állvány, f) lap, g) fz-
pohár, h) fzpohár rögzít búincs, i) centráló
gyr, j) centrifuga cs, k) lemez rugó, l) rögzít
csavar ésgyr — Fig. 2. Die neue Separierungs-
apparatur. Erklárung : aj Trichter, b) Klemme
zum Festhalten des Trichters, c) Schiene aus
Rimdstahl, d) Schlitten, e) Stánder, f) Platté, g)
Glaskolben, h) Klemme zum Festhalten des Kol-
bens, it Zentrierring, j) Zentrifugenküvette, k)

Blattfeder, l) Arretierschraube und Ring

mozgó szán (d) tart. A szán egy fogasléc-fogaskerék-áttétel segítségével függleges
egyenes mentén elmozdítható. Ez a szerkezet két csavarral egy acélrúdra (e) pontos
beállításra alkalmas módon van ersítve. Az acélrúd egy márványlapon (/) áll, amely
egyszersmind az egész készülék talpa és amely a fzpohárba helyezett elválasztandó
anyag aljzata.
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A márványlapon egy csavarral rögzített és gumilemezzel bélelt elforgatható,

bilincs (h) egy fzpohár (g) rögzítésére szolgál. Ennek fels peremén centráló gyr (?)

van, amelyben a centrifuga-cs (/) foglal helyet. A centráló gyr bordás kiképzés, így

a centrifuga-csövet csupán három függleges egyenes mentén érinti. Ilyenkor a csbl
a bromoformmal kiöml könny frakció nem rakódik a centráló gyr és a cs fala közé

(5. ábra).

3. ábra. Az elválasztó-tölcsér alsó nyílása. Ma-
gyarázat: a) üvegcs, b) rézdrót, c) gumi-
lemez, d i forrasztóón kúp — Fig. 3. Untere
Öffnung des Separatortrichters. Erklárung:
a > Glasröhre, b) Kupferdraht, c) Gummiplatte,

dj Kegel aus Lötzinn

4. ábra. A fzpohárba helyezett centrifuga-cs.
Magyarázat: a) leválasztó tölcsér, b)

centrifuga cs, ej könny frakció, d) fzpohár— Fig. 4. Zentrifugenküvette im Glaskolben.
Erklárung: a) Stiel des Separatortrichters,
b) Zentrifugenküvette, c) leichte Fraktion, d)

Glaskolben

A szelep elzárását biztosító gumiszalag helyett lemezrugót
(
k

)
alkalmaztunk

amelyen egy rögzítcsavarral (/) ellátott gyr van. A szelepet elzáró s egyben rögzít

rézhuzal ezen fut keresztül. Amikor a szelep zárva van és a bromoform áramlás szünetel,

5. ábra. Centráló gyr — Fig. 5. Zentrierring

a rugó felfelé húzza a rézhuzalon keresztül a huzal végén lev kis kúpot, illetleg a kúp

és a cs közötti gumipámával elzárja a cs száját.

Az elválasztás a következ módon történik: a fzpoharat a talpon elhelyezett

bilincsbe rögzítjük és ennek a közepén helyezzük el függlegesen a centráló gyr segít-



P e s t h y : Eljárds ásvány elválasztásra 289

l. táblázat

Klvál. módszer.

í

Nehéz ásványok Biotit Gránát Augit
|

Turmalin Összeg

i 1

t/2

Ou
7

Szám, db % 19 16 32 33 100

Súly % 7,1 15,8 32,7 44,4 100,0

Bemért menny.
e»

0,0224 0,0500 0,1033 0,1400 0,3157

X Q

f!^ s
cr.

Z rt

S síug

Szám. db % 12 17 34 37 100

Súly % 4.0 16,8 33,6 45,6 100,0

Bemert menny, g 0,0120 0,0504 0,1013 0,1372 0,3009

X.
<v
N
tfl

<J

sí
Sí

Szám, db % 21 15 30 34 100

Súly % 7,7 15,9 31,6 44,8 100,0

Bemért mennv.
g

0,0239 0,0491 0,0978 0,1383 0,3091

X.

7.
(j

Szám, db % 18 15 32 35 100

Súly % 6,2 15,8 32,1 45,9 100,0

Bemért menny, g 0.0192 0,0486 0,0990 0,1413 0,3081

ségével a centrifugált homokot tartalmazó csövet. A csavar körül befordítjuk a fz-
poharat úgy, hogy a tölcsér szára a centrifuga-cs középpontja fölé essen. A lezárt tölcsért

megtöltjük bromoforminál és a fogaslécen elmozduló csavar segítségével a tölcsért lefelé

csúsztatjuk addig, anüg az alsó vége átszúrva a könny frakció „kérget”, kb. félúton

helyezkedik el a két frakció között. Most kioldva a feszítrugó csavarját, a drót csekély

lenyomásával megnyitjuk a szelepet, miáltal a bromoform áramlása megindul. Az emel-

ked bromoform-szint, a felszínén szállítva a könny frakciót, 5—10 perc alatt éri el

a cs fels peremét, ahonnan a csövet körülvev pohárba ömlik. A cs bels falára tapadt

néhány szem vékony üvegbotra húzott gumicsvel óvatosan eltávolítható. A vastag falú

centrifuga-edény peremét élesre köszörüljük, mert különben a vastag vízszintes peremre

rakódó homokszemcsék a bromoformot „megszrve” bocsátják át és a lassú áramlásban

utánuk érkez szemcséket nem engedik a perem fölé emelkedni.

A készülék pontossági fokának megállapítása végett analitikai pontossággal

ismert ásványos összetétel, mesterséges porítással elállított, szintetikus homokot
vizsgáltam. Az új készüléket összehasonlítottam a három gyakrabban használt elválasz-

tási módszerrel, a két-tölcséres, a Brger-tölcséres és centrifugás-fagyasztásos eljárással.

Az alkalmazott szintetikus homok könny frakciója kvarcból, a nehéz frakciója pedig

augit, turmalin, gránát és biotitból állt. Az ásványokat mozsárban szakaszosan törve

a vizsgálatra kiszemelt 0,15— 0,20 mm-es szemnagyságot szitálással különítettük el.

A szitált szemnagysági frakciót iszapolással tisztítottuk meg a rátapadt finom ásvány-

portól, majd alkoholos mosás és kiszárítás után mind az 5 ásványt centrifugával és az

O Földtani Közlöny
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új elválasztó készülékkel szabadítottuk meg az esetleges másik frakcióba tartozó szeny-

nyez ásványszemcséktl, amelyek inkább csak zárvány formájában lehettek jelen.

A megfelel tisztaságú monominerális, 150— 200 /u-es szemnagyságú ásványport alkoholos

mosás és szárítás után kaptuk, ezeket kevertük össze az összehasonlítandó négyféle

elválasztási módszerhez (I. táblázat).

Egy leválasztandó minta súlya kb. 2 g volt, ennek 15,4% ± 0,3%-a a nehéz-

frakció (II. táblázat). Ez a természetben megszokott nehézfrakció mennyiségnél azért

nagyobb, hogy a kapott hibákat ezáltal arányosan megnövelve pontosabban kiértékel-

hessük (V. táblázat).

II. táblázat

Elválasztó módszer

Két tölcséres Brögger tölcséres
Centrifugás
fogyasztás

Új elválasztó
tölcsére s

Menny.
g

Súly
%

Menny.
g

Súly
0/
/o

Menny.
g

Súly
0/
10

Menny.
g

Súly
0/
/o

Nehéz frakció 0,3081 15,4 0,3091 15,4 0,3009 15,1 0,3157 15,7

Könny frakció 1 ,6984 84,6 1,6978 84,6
|

1,6943 84,9 1,6977
j

84,3

Bemért ossz. mennyiség 2,0065 100,0 2,0069 100,0
1

1,9952
|
100,0 2,0134

J

100,0

Mivel a fajsúly szerinti szétválasztás után mindkét frakció szennyezdését mikro-

szkóposán vizsgáltam, ahol csak darab százalékot mérhettem, szükségessé vált egy meg-
közelit átszámítás, hogy az els táblázatban látható súlyszázalékos és a mikroszkópos

vizsgálatból származó darab százalékos eredmény összehasonlítható legyen. Ennél a

számításnál az ásványok fajsúlyát és a homokszemcsék átlagos térfogatát kellett tekin-

tetbe venni.

Azonos fajsúlyú, de különböz méret ásványok súly- és db%-a közül a nagyobb

szemcsékbl állók darabszázaléka kisebb, mint a kisebb szemekbl állóké. Az azonos

méret, de különböz fajsúlyú ásványok súly- és darabszázalékai közül a nehezebb

Ásványok darabszázaléka kisebb mint a könnyebbeké. Ebbl a két fordított arányból

a következ képlet adódik :

súly %
darab arány =

fajsúly X térfogat

Az így kapott arányszámokat százalékra átszámítva kaptuk a vizsgált mesterséges

homok elméleti darabszázalékos összetételét. Kiszámításához ismerni kell az alkalmazott

ásványok fajsúlyát és statisztikus térfogatát. A fajsúlyt piknométerrel meghatározva

a III. táblázatban használt adatokat kaptam.

A darabszázalékos eloszláshoz szükséges térfogatot úgy számítottuk ki, hogy

mikroszkópon mikrométer-okulárral mértük a szemcsék leggyakoribb, legnagyobb

egymásra merleges átmérit. Az így kapott méretekbl szerkesztett szögletes tégla-

testek, valamint 2 illetleg 3 tengely - ellipszoidok térfogatának geometriai középará-

nyosát tekintettük a szemcsék statisztikus térfogatának. A biotit speciális alakjára való

tekintettel egy alacsony négyzetes prizma, illetleg hasonlóan alacsony henger szerkesz-

tése látszott célszerbbnek, amelynek ugyancsak a geometriai középarányosát vettük.

(A szemcsék méreteit és a bellük kapott szemcsetérfogatokát lásd a III. táblázatban.)
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III. táblázat

Ásvány Faj súly
Méret mm-benabc Szögletes

idom téri.

mm 3-ben

Gömböly
idom térf.

mm’-ben

Geom.
térf. átlag
mm’-beu

Biotit 2,91 0,18 0,18 0,05 0,0016 0,0008 0,0011

Gránát 3,45 0,17 0,15 0,15 0,0038 0,0020 0,0027

Augit - 3,37 0,14 0,14 0,19 0,0037 0,0020 0,0027

Tumialin 3,25 0,16 0,17 0,18 0,0049 0,0026 0,0036

Kvarc 2,62 0,15 0,17 0,19 0,0048 0,0025 0,0035

Ezeknek az adatoknak, valamint a nehézfrakcióba bemért ásványok súly %-os

összetételének ismeretében kiszámíthattuk a nehézfrakció elméleti darab %-os össze-

tételét (1. 1. táblázat).

A különböz fajsúly szerinti elkülönítések után kapott nehézfrakciókat vissza-

mérve a következ súlyváltozásokat kaptuk (lásd IV. táblázat) :

IV. tábláza t

Módszerek Kéttölcséres Brger tölcséres Fagyasztásos
Új elválasztó-

tölcséres

Elválasztás eltti súly 0,3081 g 0,3091 g 0,3009 g 0,3157 g

Elválasztás utáni súly 0,3004 g 0,3387 g 0,2317 g 0,3141 g

Súlyváltozás —0,0077 g + 0,0296 g —0,0692 g —0,0016 g

%-os súlyváltozás —2,5% + 9,6% —23,0% —0,5%

Ezek után mikroszkóposán megvizsgáltam az egyes frakciók darabszázalékos

szennyezését és az V. táblázatban lev eredményeket kaptam :

V . táblázat

Módszer Kéttölcséres Brger tölcséres Fagyasztásos
j elválasztó-

tölcséres

Könny frakcióban 0,5% 1 ,0% 4,0% 0,15%

Nehéz frakcióban 0,6% 13,0% 8,0% 0,0%

Centrifuga csben lev
kvarc-tartalom 15,0%

A mérési eredmények szerint az új elválasztó tölcséres módszernek elválasztott

nehézfrakció ásványos összetétele alig különbözött az eredetitl. Ennek a mintának
mikroszkóposán is meghatároztam a mikromineralógiai spektrumát (VI. táblázat)

_

VI. táblázat

Számított db
%

Mért db
%

biotit 19 ,7

gránát 16 17

augit 32 31

turmalin 33 35

5 *
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Ezek az értékek szintén tökéletesen egyeztek, feltételezve tellát a számított darab- I •ó
százalék azonosságát a valódi darabszázalékkal, meghatároztam a könny frakciókba I

átcsúszott szennvez nehézásvánvok darabszázalékos összetételét is (VII. táblázati.
p?

Í

«f

Módszer

Kéttölcséres Brgger tölcséres Fagyasztásos Új leválasztó-
tölcséres

Eredeti
szám
db %

Szennye-
zés

db %

Eredeti
szám
db %

Szennye-
zés'
db %

Eredeti
szám
db %

k. frak-
ció

szenny,
db %

c cs
szenny,
db %

Eredeti
szám
db %

Szennye-
zés’

db %

biotit 18 68 21 50 12 22 4 19 100

gránát 15 6 15 8 17 37 43 16 —
augit 32 10 30 15 34 16 28 32 —
túrinálin 35 16 34 27 37 25 25 33

100 100 100 100 100 100 100 100 100

1

A két nem centrifugás elválasztó eljárásnál elssorban a biotit szökött át. a könny
frakcióba, mert ennek a viszonylagos felülete a legnagyobb és a fajsúlya ennek áll leg-

közelebb a bromoforméhoz. Á fagyasztásos eljárás könny frakció szennyezésének jelents

eltérése az eredeti összetételtl abból adódik, hogy a megfagyasztott bromoform

üvegcs melletti felszínét a centrifuga-csbl történ kicsúsztatás eltt kissé meg kell

olvasztani és ebben a megolvasztott részben lev ásványszemcsék a megolvadt bromo-

formmal kiömölve szennyezik a másik frakciót. Figyelembe kell itt még venni, hogy

a nehéz frakció szemcsék eloszlása a bromoformban nem homogén, mert fajsúlyúik, vala-

mint felület-térfogat hányadosuk függvényében különböz sebességgel ülepedtek le

és így
T nyilván a legnagyobb fajsúlyú és viszonylag kis felület-térfogat hányadosú gránát

mintegy „kibélelte” a centrifuga-cs alját.

Ezért a gránát szerepel a legnagyobb mennyiségijen a megolvadt könny frakciót

szennyez részben. A bromoform „rúdnak” a centrifuga-csbl történ kicsúsztatása

után visszamaradt anyag 15%-a volt a könny frakcióba tartozó kvarc. A nehézfrakció

ásványspekt rumát az V. táblázat „centrifuga”-cs jelölés oszlopa mutatja, ugyanezen

módszer könny frakciójának szennyezdési értékei mellett.

Az új leválasztó-tölcséres módszernél a biotitnak könny frakcióba történt átju-

tását az okozza, hogy a hasadási lemezei közé szoruló levegbuborékok a szemcsék látszó-

lagos fajsúlyát csökkentik.

A különböz módszerekkel szétválasztott, azonos összetétel homok nehézfrak-

ciója az elválasztás során összetételében annyira megváltozhat, hogy- az eloszlási adatokat

jelentékenyen meghamisítjuk. Ezért vizsgáltuk tehát a könny frakció szennyezdését

külön is. Fontos, hogyT az elkerülhetetlen nehézásvány- veszteség az eredeti összetételnek

megfelel legyen, fképp pedig az, hogy a veszteséget mennyiségileg a minimálisra redu-

káljuk. Ennek a követelménynek az új elválasztó-tölcséres eljárás teljes mértékben

megfelel.
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Ein Verfahren zr Erhöhung dér Genauigkeit dér Mineralseparation nach spezifischem

Gewicht

E. PESTHY jr.

Dér bescliriebene Apparat dient zr Separierung dér mittels dér Zentrifuge
gewonnenen Fraktionen nach spezifischem Gewicht. Er besteht im wesentlichen auseinem
spezialen Trichter mit sehr dünnem Stiel, dessen untere Öffnung von oben her abge-
schlossen werden kann. Mán lásst durch diesen Trichter Bromoform zwischen beide
Fraktionen fiiessen, wobei die über dem Rand dér Zentrifugenküvette sich erhebende
Bromoforsáule die oben schwimmende leichte Fraktion ausspült. Die Genauigkeit dér
neuen Apparatur wurde mit eínem künstlich hergestellten Mineralstaub von einer mit
analytiseher Genauigkeit bekannten Zusammensetzung erprobt. Die Ergebnisse wurden
unter Anwendung des gleichen Mineralstaubes mit den in Sedimentlaboratorien üblichen
Separationsverfahren verglichen, um die systematisehen quantitativen mid qualitativen

Fehler dér letzteren analysieren zu können. Die Ergebnisse habén gezeigt, dass die

Separation nach dem spezifischen Gewicht mit dér neuen Apparatur eine quantitative
Genauigkeit liefert.



A STATISZTIKUS NEHÉZÁSVÁNY-VIZSGÁLAT HIBALEHETSÉGEI

MOLNÁR BÉLA

Összefoglalás : Egyazon minta anyagából, a különböz módszerekkel négyszer
ismételve készült faj sülj- szerinti elválasztás eredményeinek összehasonlításából megálla-
pítást nyert, hogy a centrifugás elválasztás sokkal tisztább nehézásvány részleget ad, mint
a gravitációs úton tölcsérben való ülepítés. A centrifugás eljárások közül a folvadékoszlop
megfagyasztása után történ kettévágása adja a tökéletesebb elválasztást. A tölcséres el-
választás kisebb pontossági igény, de nagy sorozatokban végzend vizsgálatok esetén
indokolt. A megszámlált szemcsék legkisebb mennyisége 150, nagyobb pontossági kivá-
nalom mellett legalább 300 szemcse lehet.

A nehézásványok elkülönítése folyadékban fajsúly alapján történik. Nincs még
kellképpen kivizsgálva az, hogy ennél a vizsgálatnál milyen hibaforrásokkal, illetve

hibalehetségekkel kell számolni. Tapasztalataink szerint a két legfontosabb hibaforrás

lehet a fajsúly szerinti elválasztás mikéntje, valamint a meghatározott szemcsék számá-
nak mennyisége.

A fajsúly szerinti elválasztás módszerei közül az alábbiak a gyakoribbak : üle-

pítés tölcsérben, centrifugálás csappal elzárható fémtubusban és centrifugálás üvegcsben.

Mindhárom módszerrel ugyanabból az anyagból négy-négy elválasztás készült a szokásos

0,1 — 0,125 nnn-es szeninagyságrészlegbl

.

1. A tölcséres módszer a legrégibb és leggyakrabban alkalm azott,

elválasztás. Igen nagy elnye, hogy sorozatban végezhet. A szrést többnyire papír-

szrvel végezzük. Erre azonban a szemcsék rátapadnak, azonkívül a szrpapír sok

bromoformot vesz magába és párologtat el. Ezért a szrési módot javítottuk azzal,

hogy a folyadékot jénai szrre engedtük, amelyen szrtulipánon keresztül

átszívattuk.

2. Centrifugálás kétrészes fémtubusban. A centrifugás eljá-

rások közül a régebbi kelet, nálunk a legkevésbé használatos módszer. Ehhez olyan réz-

vagy más fémtubust alkalmaznak, amelynek a vége lecsavarható, közepe pedig össze-

szkül és kúpos felület dugóval elkülöníthet a fels résztl. Centrifugálás után ez a

dugó választja el a könny, illetve nehézrészleget tartalmazó bromoform-oszlopot.

A nehézásványok kimosása a tubusból igen körülményes. A két tubusrész közti átszivár-

gás miatt igen sok bromoform használódik el. A kúpos dugó a könny frakción való

áthaladásakor könny ásványokat is vihet magával, ami a nehézfrakció tisztaságát

ronthatja.

3. Üvegcsben történ centrifugálás. Leggyakrabban alkal-

mazzák a tölcséres elválasztáson kívül. A centrifugálás megegyez az elzvel, a bromo-

formot azonban ennek megfagyasztása után vágjuk kétfelé.

Újabban ifj. Pesthy L. szerkesztett olyan mszert, amelyikkel a két frakció

elválasztása közéjük vitt bromoformmal történik (1. 283. old.).

Az elválasztások tökéletességét több szempontból vizsgál-

hatjuk. Figyelembe lehet venni a nehézásványok összes mennyiségének állandóságát,

a könny- és nehézásványok elkülönítésének tisztaságát.

Összes nehézás vány mennyiséget tekintve azt találtuk, hogy a

három módszer közül a tölcséres az, amelyik a legkisebb szórást mutatta, alig valamivel

nagyobbat a fagyasztásos, legnagyobbat a fémtubusos módszer. Ennél a hibát valószí-

nleg a nehézásványok tubusból való elég rossz kimosási lehetsége és az elválasztó

dugó által bevitt könnyásványok okozzák.
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Összes nehézásvány százalékos mennyisége I. táblázat

Centrifugálás

Sorozatszám Tölcséres elválasztás

üvegcsben fagvasztással

1

kétrészes fémtubusban

1 6,43% 6,97% 6,66%

2 6,24% 6,08% 7,25%

3 5,67% 6,37% 5,99%

4 6,33% 6,43% 6,01 %

legnagyobb eltérés 0,76% 0,89% 1,26%

Az elválasztás tökéletessége. Nagy azoknak az ásványoknak

a száma, amelyek fajsúlya a bromoforménál (2,89) csak kevéssel nagyobb, illetleg kisebb,

ezért az elválasztás nem teljes volta ezek körében nyilvánulhat legersebben. Mikro-

|

szkópos vizsgálattal állapítottuk meg, hogy a nehézásvány részleget hány százalék

könnyásvány „szennyezi”. Mindhárom elválasztási módszerrel kapott nehézfrakcióból

ötször 100— 100 szemet olvastunk meg és mindegyikbl megállapítottuk a könny-
ásványok mennyiségét. Az eredményt a II. táblázat foglalja magában. Mindkét centri-

fugás eljárás sokkal tökéletesebbnek bizonyult, mint a tölcsérben való ülepítés és a két

centrifugás eljárásból is a fagyasztásos bizonyult pontosabbnak.

Könny ásványszemek elfordulásának száma 100 nehézásványszemre vonatkoztatva

II. táblázat

Sorozatszám Tölcséres elválasztás

Centrifugálás

fémtubusban üvegcsben fagyasztva

1 6 3 2

2 11 4 3

3 8 2 2

4 9 3 2

)
5 6 3 3

Átlag 8 3 2,4

Megnéztük a karbonátásványok elválasztódását is. Ezek
nagyobb részben a könny, kisebb részben - a nehézfrakcióhoz tartoznak. Vizsgálati

anyagként dunai homokot használtunk.

Ötször száz szemcsébl határoztuk meg a karbonátásványok számát a tölcséres

és a centrifugás fagyasztásos módszerekkel elválasztott nehézásvány-frakciókból. A töl-

cséres elválasztásnál a nagyobb mennyiség karbonátásvány onnan adódott, hogy a

nehézfrakcióba olyan karbonátásványok (kalcit, dolomit) is bekerültek, amelyeknek

fajsúlya kisebb a bromoforrúénál . A centrifugás eljárásnál a tökéletesebb elválasztás

következtében ezek nem kerülnek a nehézásványok közé.
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Száz szemcsére es karbonátmennyiség
- III. táblázat

Sorozatszám Töleséres elválasztással
Centrifugálással

,

üvegtubusban
fagyasztva

1 1 1 5

2 7
1

5

3 7 3

4 8 3

5 14 2

Átlag 9,4 3,6

Az elválasztási módszerek összehasonlítását a fentiek alapján a következ módon
összegezhetjük :

IV. táblázat

Elválasztási mód

Elválasztás
pontossága

(nehéz frakció
tisztasága)

Összes
nehézásvány
mennyiség
állandósága

Munkaid
Bromoform
fogyasztás

Töleséres elválasztás legkisebb legállandóbb
. .

kévés
sok, szrpa-
pírral legtöbb

Centrifugálás kétrészes fémtubusban nagyobb legkevésbé
állandó

több

sok

Centrifugálás üvegcsben fagyasztással legnagyobb eléggé állandó legkevesebb

Az elválasztás tökéletessége, tehát a legfbb kívánalom üvegtubusos fagyasz-

tásos eljárásban érhet el legnagyobb mértékben. Ehhez közelálló a fémtubusos módszer

pontossága, mindkett azonban messze felülmúlja a töleséres elválasztás tökéletességét.

Ezzel szemben nem nagy elny ez utóbbinál az összes nehézásvány-tartalom legállan-

dóbbnak mutatkozó volta, hiszen a fagyasztásos módszer e tekintetben alig áll mögötte,

s így valószín, hogy még több vizsgálat összehasonlításában el is érné azt. Nagyon

nagy elnye ezzel szemben a töleséres elválasztásnak a kis munkaigény, úgy, hogy

nagyszámú és kisebb pontossági követelmény esetén ez részesíthet elnyben.

A megszámolt szemcsék mennyisége. Legfontosabb célunk az

elválasztott nehézfrakció ásványainak minségi és mennyiségi meghatározása. Termé-

szetes, hogy minél több szemcsét határozunk meg, annál jobb átlageredményt kapunk.

Az ásványszemek meghatározásakor és számolásakor megnéztük, hogy 25, 50, 100 stb.

ásványszem meghatározása után, hogyan viszonylanak az ásványok százalékos össze-

tételben egymáshoz és hogyan változnak a megszámolt ásványszemek gyarapodásával.

25 ásványszem meghatározásánál a végeredményhez viszonyítva igen nagy különb-

ségek vannak. A nagyobb szemcseszámok felé haladólag ezek a különbségek folyton

csökkennek (1. ábra).

Alföldi folyóink homokjának megkülönböztetésében igen fontos az amfiból és

piroxén aránya. Az ábrán látható, hogy 25 szemcsénél ezek mennyisége teljesen azonos,

késbb a piroxén mennyisége messzemenen uralkodó az amfibollal szemben, a végleges

arányt kb. 150 szemcse után éri el.

Ha csak a szállító folyó vízgyjt területe megállapítására elégséges uralkodó

ásványokat akarjuk meghatározni, akkor elegend 200, esetleg 150 szemcse is, ha azon-
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bán a kis mennyiségben szerepl ásványok szerepének a megállapítására is törekszünk,

akkor 300-ig, st ezen túl is kell szemcséket meghatározni. A nagyobb szemcseszámoknál

az uralkodó ásványok mennyisége kissé csökken, ennek oka az, hogy a ritkábban el-

forduló ásványok megjelenésének annál nagyobb a valószínsége, minél több ásványt

határoztunk meg. Ezek mennyiségének fokozódása pedig természetesen a számlálás

korábbi részében már megjelent gyakoribb ásványok mennyiségének rovására történik.

Figyelembe kell venni a fenti vizsgált mintánál, hogy olyan anyaggal állunk szemben,

amelyben igen sokféle ásvány fordul el. Minél kevesebb ásványfajta van a mintában,

annál jobban csökkenthet a meghatározandó szemcsék száma.

7. ábra. A Maros partidüne jelleg homokjából származó minta, Mindszeuttl keletre. A nehézásványok
%-os összetételének megjelenése különböz számú szemcse meghatározása után. Magyarázat:
1. Mállott ásványok, 2. Piroxén, 3. Amfibol, 4. Gránát, 5. Magnetit, 6. Csillám. 7. Epidot, 8. Apátit, 9.

Andaluzit, 10. Zoizit, 11. Cianit, 12. Turmalin, 13. Titanit, 14. Karbonát. Számok a függleges sorban:
gyakoriság, a vízszintes sorban: meghatározott szemcsék száma. Fig. 7. Probe eines uferdünenartigen
Sandes vöm Maros-Fluss, östlich von Mindszent. Die prozentuelle Zusammensetzung des Schwermineral-
gehaltes in Abhángigkeit von dér Zahl dér ausgezáhlten Körner. Erklárung: 1. Zersetzte Minerale,
2. Pyroxen, 3. Amfibol, 4. Gránát, 5. Magnetit, 6. Glimmer, 7. Epidot, 8. Apátit, 9. Andalusit, 10. Zoisit,
1 1. Cyanit, 12. Turmalin, 13. Titanit, 14. Karbonatische Minerale. Zahlen in dér vertikalen Reihe: Háufig-

keit, in dér horizontálén Reihe : Zahl dér bestimmten Körner

Fehlermöglichkeiten dér statistischen Schwermineral-Analyse

B. MOENÁR

Es wurde durch Vergleich von Ergebnissen vierer Schwermineral-Separationen
au einer und derselben Probe festgestellt, dass die Separierung durch Zentrifuge eine

viel reinere Schwermineralfraktion ergibt als die Setzung im Trichter unter dem Einfluss

dér Erdsehwere alléin. Unter den Zentrifugenverfahren ist das Zerschneiden nach dér
Gefrierung dér Flüssigkeit am vorteiligsten. Die Separierung mit dem Trichter ist

weniger genau, ihre Anwendung ist jedoch bei dér Untersuchung grösserer Serien begrün-
det. Die Zahl dér zu bestimmenden Körner betrágt, wenn eine genaue qualitátische

und quantitative Kennzeichnung dér Schwerfraktion gegeben werden soll, wenigstens
150, im Falle eines grösseren Anspruchs auf Genauigkeit jedoch wenigstens 300.



AZ AMMONITES-FÉLÉK ELHALÁSÁRÓL ÉS BEÁGYAZÓDÁSÁRÓL

Dr. GÉCZY BARNABÁS*

Összefoglalás: Általánosságban az Ammonites-féléknél, a Xautilusoktól eltérleg.
a halál utáni izomkontrakció az elhalt állat gyors süllyedésére vezet, ezért az Ammonites
félék többségénél az élethely és betemetdési hely területileg többé-kevésbé azonos, bathv-
metrikusan azonban többé-kevésbé eltér.

Az Aminonites-félék beágyazódása, vagy üres házuk halál utáni szállításának

régi kérdése a hazai júra Ammonites-félék tanulmányozásakor, biológiai és rétegtani

tekintetben egyaránt fontos. Biológiai szempontból az elterjedés módjának rögzítése

minden coenológiai és állatföldrajzi vizsgálat elfeltétele. A csernyei (Bakony-hegység)

klasszikus liász-dogger fauna készül újrafeldolgozásánál ezen túlmenleg számos részlet-

kérdés merült fel. Ilyen az egy fajhoz tartozó alakok méreti és jellegeltérése, ami szorosan

összefügg a beágyazódás kérdésével. A beágyazódás feltételeinek vizsgálatában, ami
a kérdés rétegtani oldala, nem kevésbé lényeges az üledékbe került váz üres voltából

vagy lágytesttel együtt történt betemetdésébl ered különbség. A beágyazódás fel-

tételeinek ismerete az alpi jelleg „vegyes faunák" értelmezésében is számításba kerül.

Az indo-nyugatpacifikus faunaprovincia területén, a Fidzsi- és Fülöp-szigetek

környékén él Nauíilus üres háza az állat elhalta után messzi területekre : Afrika,

Japán és Új Dél-Wales partjaira sodródik. Ugyanez érvényes a Spirulára is : a trópus-

és szubtrópusi területeken 100—1750 m mélység közt otthonos Spirula üres váza part-

közeli üledékekben világszerte gyakori.

A Nautilus és Spirula mai szállítottságából könnyen következtethetnénk a föld-

történeti múlt kamrázott és gázzal kitöltött Cephalopoda-vázainak hasonló elterjedésére.

Az Ammonites-félék elhalás utáni sodródásának lehetségére már d'Orbigny (1 849)

utalt, utána Walther (1893— 94) nagyhatású mvében a szállítás sztratigráfiai

jelentségét is felismerte. Szerinte az üres Cephalopoda-házak elterjedése és gyakorisága

az állat életmódjától és életfeltételeitl, a környezettl és a vízmélységtl egyaránt

független.

A Cephalopodák körén belül a Nautilus-félékre Walther J. föltevése joggal

általánosítható. Kobayashi (1954) a harmadidszaki Nautiloideák elterjedését

Japán területén tengeráramlások útján nekroplanktoni • szállítással magyarázza. Az
Ammonites-féléknél viszont más a helyzet. Itt az anyag megtartási állapota is sok esetben

az utólagos szállítottság ellen szól (Haug 1900). Az Ammonites-félék váza gyakran

vékonyabb, mint a Nautilusé. A fülekkel ellátott, hosszú tüskéj, evolut formák külö-

nösen könnyen sérülök, mégis, az üledékekben az Ammonites-házak gyakran teljesen

épek. A kicsavart mellékalakok körében sok olyan típus van, mely különösen nagy

méretét tekintve a Spirula vázánál sokkal törékenyebb alak ; ennek ellenére a töredékes

megtartás a mai tengerektl partravefett Spirula vázát jellemzi. A megtartáson kívül

az utólagos szállítás ellen tanúskodik az Ammonites-félék helyenkénti megjelenése.

Egyes lelhelyeken már a váz elfordulási módja, az alak és nagyság szerinti szétkülö-

* A dolgozat német nyelven az ÉRTÉ Terin. Tud. Kar Évkönyvének 1958. évi kötetében: ,,Über

das Absterben und die Einbettimg dér Ammoniten” címmel látott napvilágot.
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nülés teljes hiánya eleve az összémosottság ellen tanúskodik (Lángé 1952). Ezen
túlmenleg, a fauna összetétele, mint ezt Haug már 1 900-ban hangsúlyozta, sok

esetben eredetileg is együttes életet feltételez. A variációs vizsgálatok valóban meg-

ersítik a beágyazott alakok populációs kapcsolatát, olyannyira, hogy T r u e m a n

(1941) a Marston-Marble-i Promicroceras-féléket nagyságeltérésük szerint öt különböz
generációra bonthatta. A lelhelyek regionális összehasonlítása hasonlóképpen a faunák

eredeti összefüggésére utal. Ez úton különíthette szét S c o 1 1 (1943) vízmélység szerint

is a nagykiterjedésben nyomozható texasi krétafáciesek Anmionites-féléit, és ugyanígv

hivatkozhatott Benecke (1905) a Phylloceras- és Lytoceras-félék zárt földrajzi

elterjedésére, amikor a posztmortális szállítás ellen foglalt állást. Ez alakok nyílttengeri

üledékekben való nagy gyakorisága a szállítás feltételének különösen ellentmond, hiszen

az üres házak fölhalmozódása szállítás esetében a tengerpartok környékén történik

(Uhlig 1911). A faunák térbeli elrendezdésén túlmenleg lelhelyenként idbelileg

is sok esetben szabályos összefüggés mutatkozik. így Csernyén az alpi jellegrl tanúskodó

Phylloceras-, Lytoceras-félék uralma a középsliásztól a felsdoggerig állandó (Géczy
1958). A faunák tér- és idbeli kapcsolata nem a szállító er, a mozgó közeg hiányából

adódik. Tengeráramlás, ami különösen a júra folyamán a kiegyenlített klímából következ-

tetve a mainál kisebb mérv ugyan, a mezozoikum folyamán mindvégig feltehet. Sok jel

vall arra, hogy inkább a szállítás másik feltétele, a váz üressé válása hiányzik, vagyis

a beágyazódás a lágytesttel együtt történhetett. Errl tanúskodnak azok az Annnonites-

félék, melyeknek lakókamrája az Aptychust is megrzi (Benecke 1905), és még-
inkább ezt bizonyítja a solnhofeni öppelia-lelet, melynek gyomortartalma is ránk maradt

(
G ü r i c h 1924, Schwarzbach 1936). A lágytest jelenlétét feltételezi a beágya-

zódásnál Kovács (1956) elgondolása: a bakonyi Ammonites-félék vázát burkoló

mangánkéreg kiválása a lágytest bomlásával kapcsolatos. Ezek ismeretében érthet az,

hogy W a 1 1 h e r korán revideálta nézetét (

1

897) s a posztmortális szállítást csak szór-

ványosan és hirtelenül megjelen alakokra vonatkoztatta.

Az Ammonites-féléknél tehát általában az üres váz szállításának hiányára, a

Nautilustól eltér beágyazódásra következtethetünk. Posztmortális folyamatról lévén

szó, a lágytesttel együtt történ beágyazódás fenéklakó életmóddal közvetlenül nem
magyarázható. Épp a Nautilus az, mely legalábbis táplálékával a fenék élvilágához

kötött, míg az Ammonites-félék alaki bélyegeik után ítélve, inkább tekinthetk lebeg,

úszó lényeknek. D a c q u é (1921) feltevése szerint az általában a tenger fels régióiban

él Ammonitesek vázának lesüllyedésénél esetenként a kamraválaszfal srbb voltából

és a hosszabb lakókamrából fakadó súlytöbbletnek lehet szerepe. Pusztán a két szempont
alapján az Ammonites-félék tömegének beágyazódása nehezen érhet el. A hosszú lakó-

kamra nagyméret lágytestre utal, melynek kiesésével a lágytest fajsúlyának a tengervíz

fajsúlyánál nagyobb volta miatt a váz, éppen könnyebbedik. A kamraválaszfal súly-

növel szerepe ugyanígy kérdéses. Trueman (1941) vizsgált Ammonites-féléinél
a kamraválaszfalak összsúlya a ház súlyának mindössze 3— 6%-a, és az alacsony érték,

a kamraválaszfal vékonyságát tekintve, érthet. A súlyos kamraválaszfal a Dacqué-
tl is elfogadott hidrosztatikus feladatnak mond ellent. Diener (1912) a posztmortális

szállítottság hiányát az Ammonites-félék bonyolult kamravarratvonalával magyarázza,

amennyiben a kamraválaszfal peremének tagoltsága a lágytesttel szorosabb kapcsolatot

biztosít, megakadályozva a lágytest kiesését a lakókamrából, ami pedig az egyszer
kamravarratvonalú Nautilusnál gyorsan bekövetkezik. Viszont a váz és lágytest kapcso-

latából, amit különben a rögzítizom inkább biztosít, a gyors lesüllyedés még nem
következik. A mai Spirula felszínre emelkedése és szállítódása, jóllehet bels vázú,

közvetlenül az állat elhaltával, a lágytest fölbomlásával egyidejleg megkezddik
(Bruun 1943).
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D i e n e r elméletét kiegészítend, a váz Nautilustól eltér gyors süllyedésében

az Ammonites-kamraválaszfal elredomborulásának tulajdonítunk szerepet. A küls-
vázas Cephalopodák kamraválaszfal formája Solger (1901) szerint a bels gáznyomás
és a küls víznyomás kölcsönhatásából következik. Amennyiben a kamraválaszfal

építése a fels vízrétegekben megy végbe, a kisebb víznyomás a bels gáz túlnyomására

vezet, ami elrefeszítve a lágytest hátsó falát, elredomboruló kamraválaszfalat hoz

létre
(
Ammonites-félék) . A nagyobb vízmélységben élknél (Nautilus-félék, si Goniati-

tesek) viszont a víz túlnyomása érvényesül, homorú falú kamraválaszfalképzést ered-

ményezve. Mivel a kamraválaszfal elválasztása az állat életében szükségképpen nyugalmi

helyzettel párosul, és legalábbis a test hátsó falának mozdulatlanságával jár, nehezen

érthet Pia (1914) ellenérve, aki a víz túlnyomásában és az állat elrehúzódásában

ellentmondást lát. Solgertl függetlenül pusztán mechanikai szempontból is az

Ammonites-félék esetében a kamraválaszfal építése helyét a fels vízrégióban kell keres-

nünk. P f a f f (1911) szerint az elredomboruló kamraválaszfal nyomás szempontjából

elnyösebb, mivel a nyomáshatásnak kitett boltozat hatszoros megterhelést bír el, mit
a húzóhatásnak kitett homorú kamraválaszfal felülete. A domború Ammonites-kamra-
válaszfal építésének elfeltétele, a test hátsó falának elredomborulása, ez esetben is csak

alacsony víznyomású helyen lehetséges.

A keletkezett kamraválaszfal alakja az állat függleges irányú mozgását messze-

menen befolyásolja. A mai Nautilussal foglalkozva Keferstein (1862—66) feltéte-

lezi, az állat süllyedése és emelkedése az utolsó kamraválaszfal és a lágytest hátsó fala

közti üres térség gáztérfogatának szabályozásával történik. Feltevését M e i g e n (1870)

számításai támogatják : mivel a váz és a lágytest súlya a kiszorított víz súlyával többé-

kevésbé azonos, a lakókamra hátsó részének gáztérfogat-változása elég ahhoz, hogy a

felemelkedés, illetve lesüllyedés megtörténjék. Pia (1923), Walther (1919— 1927)

és Berry (1928) kétségbe vonja a váz hidrosztatikus jelentségét. Valóban, funkció

szempontjából a szilárd váz a halak úszóhólyagjánál kevésbé plasztikus, ami különben

a halak magasabb specializálódásából természetesen következik. Viszont a Nautilusnál

és hasonlóképpen az Ammonites-féléknél is a kamraválaszfal eltti gáztérfogat, legalábbis

a vázépítés lezárulásáig, eltekintve a kamraválaszfal építés nyugalmi szakaszaitól, el-

feltétele a növekedésnek. E gáztérfogat felhasználása a függleges mozgás szempontjából

annál valószínbb, mivel a mai Spintla is, jóllehet lakókamranélküli, redukált bels

vázú, lesüllyedését és felemelkedését felteheten az utolsó kamraválaszfal eltti gáz-

térfogat változtatásával végzi (Bruun 1943). Keferstein elméletét az Ammo-
nites-félék körére Schmidt (1925) alkalmazza, figyelembe véve az eltér kamra-

válaszfal formából adódó mozgásdifferenciát. A homorú kamraválaszfalú Nautilusnál

a test hátsó falának izmai összehúzódáskor a gáz térfogatnövekedését, tehát az állat

felemelkedését eredményezik, míg az Ammonites-féléknél éppen megfordítva, az izmok

összehúzódása az elredomboruló testfal kiegyenesedésére, a kamraválaszfal eltti gáz-

térfogat csökkenésére vezet. Az izmok összehúzódása tehát az állat süllyedésével jár.

A mai molluszkák körében a csigák házukba visszahúzódva, a kagylók összezárt

teknvel pusztulnak el. A hasonlóképpen feltételezett izomkontrakció a Nautilus elhalá-

sakor felemelkedésre vezet. A tenger felszínén ezért ma csak haldokló vagy nagy viharok

után ertlenül sodródó Nautilusokat találhatunk
(
S t e n z e 1 1957). Ez utóbbi esetben

feltehet, az izmok görcsös összehúzódása a vihar elleni küzdelem következménye lehet.

Az Ammonites-félék elhalásánál, ugvanigy az izmok összehúzódásával számíthatunk,

ami a kamraválaszfal eltérésébl fakadóan, az állat gyors süllyedésére vezet. Mivel az

állat teljesen visszahúzódott házába, értheten hiányzik minden lágytestre utaló

lakókamrán kívüli lenyomat a solnhofeni Ammoniteseken (Arkell 1957). A test

visszahúzódása, mivel a süllvedés sebessége az alakellenállással fordított arányban van,
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meggyorsítja a süllyedést, mely természetesen a vázat az élethelynél mélyebb régiókba

is viheti. Ezzel magyarázható az Ammonites-félék gyakorisága azokon a területeken,

melyek a virágzó fenéklakó élet feltételeit nem biztosíthatták (Solnhofen, Holzmaden
és a mediterrán júra mélyebb tengeri üledékei).

A fenékre süllyedt elhalt állat sorsát az itt uralkodó fizikai-kémiai hatások szabják

meg. A lágytest felbomlása után, ha a felszabadult gáz eltávozása akadályba ütközik,

és a lágytest pusztulásából adódó súlycsökkenést sem a vázra rárakódó, sem a lakó-

kamrába benyomuló üledék nem egyenlíti ki, a váz utólagosan felemelkedhet. Ennek a

folyamatnak egyik szakaszát Rothpletz (1909) solnhofeni Ammonites-elemzése

példázza, ahol az üres váz gáztartalma boltozatszeren megemeli a rárakódó üledéket.

A váz felemelkedésével alárendelten a posztmortális szállítódásra is lehetség nyílik.

Ez azonban a bentosz alakok hasonló szállítottságával (Gastropodák, Echinidák, st
S c h á f e r 1953. évi megfigyelése szerint Laméllibranchiaták is szállítódhatnak) inkább

helyi jelentség. Ugyanez érvényes a sekélytengeri formák esetében, a hullámzás vagy

áramlás okozta összemosódásra is.
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On the decease and interment of Ammonites

by Dr. B. GÉCZY

Contrary to the Nautilus genera subject to wide postmortal transport, the Amrno-
nite tests, generally, soon sínk to the sea bottorn. This rapid sinking of the test contai-
ning the soft part of the body may be explained by the muscular contraction on death,
because the contraction of the muscles and the resulting fonvard bulge of the septum
causes, in case of the Ammonites, a relatíve volume decrease. Thus, in the búik of the
Ammonites the biotope and thanatotope are areally more or less coincident, while
bathymetrically there may be a more or less significant difference.

An unabridged Germán text of this paper will be found in Vol. II. 1958. of the
Annales Universitatis Scientiarmn Budapestinensis, Sectio geologica, under the title

,,Über das Absterben und die Einbettung dér Ammoniten".



SNÖVÉNYEK AZ ERDÉLYI MEDENCE KÖZÉPSEOCÉNJÉBL
Dr. AXDREÁNSZKY GÁBOR —

Dr. MÉSZÁROS MIKRÓS

Összefogla'ás: A szerzk egyike (Mészáros M. ) Egeres közelében Leghia
(Jegenye) község területén középseocén növéuymaradványokat talált. Ezek a maradvá-
nyok a Krammer bánya legfels gipszpadjai feletti rétegbl, a Gryphaea esterházyi-sziut
legalsó részébl valók.

, Az egyik maradvány termésfüzér, melynek féltermései teljesen megfelelnek az
Embothrites borealis l'ng. néven ismert maradványoknak. Ezeket eredetileg magnak
tekintették és a Proteaceae családba helyezték. Késbb már terméseknek gondolták és az
Anacardiaceae családdal hozták kapcsolatba. A jegenyei maradvány bizonyíték arra
hogy az Embothrites termésmaradvány és arra utal, hogy az Aceraceae család egy kihalt
nemzetsége.

A másik maradvány levéllenyomat, mely a Grewiopsis néven ismert, kihalt nem-
zetség új faja, Grewiopsis mészárost Andreáiiszky n. sp.

Az Erdélyi medence középseocénjébl eddig jó megtartású, meghatározható,

magasabbrend növénytnaradvány nem került el. Az Egeres melletti Leghia (Jegenye)

község területén az alsó gipsz szintjét alkotó gipszpadok kitermelése alkalmával több jó

megtartású növénymaradvány került a felszínre. Ezekre a maradványokra Horváth
V. jegenyei igazgató-tanító hívta föl a figyelmet. Kutatásaink során a növénymarad-
ványokat tartalmazó összlet rétegtani helyzete pontosan rögzíthet volt s az itt leírt

példányokon kívül még több snövény maradványa is elkerült, azonban azok gyenge

megtartásuk miatt nem határozhatók meg.

Tanulmányozott példányaink Jegenye községtl északra 1 km-re, a Jegenyei-

patakba torkolló Tajdos-patak völgyében található gipszkfejtbl valók. A sorban

elhelyezked három nagyobb fejt (volt Krammer bánya) középs részébl származnak.

Ezen a területen az alsó gipszösszlet szintjének gipszpadjai kitermelés alatt állanak.

A Jegenyei alsó gipszrétegek szelvényeit részletesen Koch A. (2) közli elsnek

(1. a táblázatot).

Szádeczky-Kardoss E. (7) 1930-ban megjelent munkájának tábláza-

tában éppen a Krammer gipszbánya szelvényét mutatja be (1. a táblázatot).

Tekintettel arra, hogy az említett növények a gipszszint legfels részébl kerültek

el, szükségessé vált az alsó gipszrétegek fels részének, valamint a Gryphaea esterházyi-

szint alsó részének behatóbb vizsgálata.

A rétegsorrendben az snövényeket tartalmazó réteg a legfels gipszpad felett

helyezkedik el. Ez a Szádeczky-Kardoss E. által közölt rétegsorozatban

megfelel a 15 m márga és a 10 m vastag gipsz határrétegének. A szóban forgó snövények

tehát az alsó gipszösszlet szintjének a kialakulása után a Gryphaea esterházyi-szint

leülepedésének az elején éltek. Érdekes, hogy a maradványokat magukba záró márgák

felfelé fokozatosan átmennek egy keményebb mészkbe, amelyben nagyon gyakori az

Anomya tenuistriata D e s h. faj.

Felvetdik a kérdés, hogy az említett snövények ezen a szkébb területen éltek-e,

vagy a környez területekrl szállítás útján kerültek ide. A növénymaradványok meg-

tartási állapota arról tanúskodik, hogy hosszabb szállítás nem történt. Valószín, hogy

az utolsó gipszpadok lerakódása után a területet borító lagúna vize ersen elsekélyesedett,

ami lehetvé tette a növényzet elrenyomulását a medence belseje felé. Feltételezhetjük

tehát, hogy a növénymaradványok közvetlenül a betemetdési hely közelében élt növé-

nyektl származnak. A középseocén transzgresszió második hulláma ezt a környezetet

megzavarta, a tenger mélyebben nyomult a szárazföldi részekbe és ezzel véget értek



And reánszky — Mészáros: snövények az erdélyi középseocénbl 303

A jegenyei növénytartalmú középseocén rétegsorrendje

K o c h A. szerint
Jegenye 1894

Szádeczky—
Kardoss E.

szerint. Jegenye,
Kramraer banya 1 930

Általunk (Mészáros M. )

tanulmányozott rétegsor

Sárgásszürke palásmárga alján
srn telve Ostreákkal, Gry-
phaea esterházyi-val

15 m márga
Osztrigás pag
1 m szürke márgapala és keményebb

márga, gazdag puhatest faunával
0,5 m szürke, kagylós törés márga
0,5 m oolitos, foraminiferás mészk

kagylóhéj nyomokkal
0,3 m anoinyás marga, Anomya tenui-

striata kbelekkel
0,2 m szürke márga
1 m oolitos mészk Anomya tenui-

striata-val a pad fels részén.
Lefelé sárgásszürke aleuropelites
márga ösnövénymaradványokkal

2 m gipszpadok

3 m szürke agyagmárga

3 m gipszpadok

3 m zöldesszürke agyagmárga
(tályog)

5—6 m gipsz, több vastagabb
padra osztva

2 m sárgásszürke palás márga

1,5 m gipszpad

10 m „stukkatur”
gipsz

1 ,2 m meszes márga

1.5 m alabástrom
gipsz

4.5 m kékmárga

4,5 m ,,model
gipsz”

4 m ..stukkatur”
gipsz

1,2 m meszesmárga
4 m alabástrom-

gipsz

1.5 in gipsz

2.5 m márgával váltakozó bitumenes
mészk /

10 m gipsz

0,2 m szürkemárga

2 m gipsz

13 m bitumenes márga

.álsó tarkaagyag Tarkaagyag 1

ezen a területen azok a körülmények, amelyek lehetvé tették a magasabbrend növényi

életet.

A növénymaradványok közül az egyik a maga teljes egészében megmaradt termés-

ágazat lenyomata, a másik levélmaradvány a Grewiopsis nemzetségbe sorolható új faj.

Embothrites U n g. emend. Andreánszky, genus Aceracearum.

— Embothrites U n g. Gén. et Spec. Plánt. foss. (1850) 428.

Diagnosis : Genus in fructu et in infrucescentia solum notum. Infructescentia

spieiformis, ereeta, axi valido, recto ; fructus sessiles, in samaras geminas dehiscentes,

nuculae in linea recta applicatae, alae angulum ca. rectum formantes. Alá oblique ad

nueulam applicata, venis paucis parallelis, apice connivenbitus percursa. Alá nucula

longior, apice rotundata.

Embothrites borealis U n g.

Gén. et Spec. Plánt. Foss. (1850) 428; Foss. FI. v. Sotzka (1850) 41, t. XXI.
11,12 (non 10).

A szárnyas lependékek kicsik, szárnnyal együtt mintegy 1 cm hosszúak, 3— 3,5 mm
szélesek, alapjukon ékalakúak, a szárny csúcsa lekerekített. A makkocska maga mint-

egy 4 mm hosszú. Az egész füzér 5 cm hosszú, átmérje a termésekkel együtt 1,3 cm
és mintegy 15 ketts termésbl áll. A füzéren mintegy 15 ül termés látható, melyek
a juhartermések módjára két-két lependékre oszlanak.
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Az Ewóo^n'íes-maradványokat eredetileg magnak írták le és a Proteaceae

családba sorolták, mivel igen hasonlítanak az Embothrium nemzetség magvaira.

S a p o r t a (6) ugyan már kételkedett a családba való beosztás helyességében, de a

maradványokat még mindig magvaknak tekintette. Cedrelospermum (Embothrites)

boreale
(
U n g.) Sáp. néven, csoportban álló maradványokat is ábrázol. De sokáig

nem volt ismeretes, hogy két lependékre oszló termésekrl van szó. A magyaregregyi
(Mecsek-hegvség) (4. 177. old. 7. ábr.) helvét rétegekbl több magányos termés mellett

7 ábra. Embothrites borealis U ng. Jegenye (beghia), középs-eocén, terméságazat. — Abb. 1. Embothri-
,

tes borealis
, U ng. (I.eghia) mittleres Eozán. Fruchtstand.

egyetlen párosán összefügg is elkerült. Ez már önmagában igazolta, hogy nem lehet

magról szó. A páros lependékek füzérbe való rendezdése mindezideig nem volt ismeretes.

Weyland (9. 155—158) bvebben foglalkozott az Embothrites-maradványokkal.

O határozottan arra következtet, hogy termésrl és nem magról van szó, de bizonyítékai

nem voltak és így ezt csak nagy valószínséggel álhtja. A Proteaceae családhoz és a

Cedrela nemzetséghez való tartozását kizártnak tartja. A szárny erezete alapján tekinti

a maradványt termésnek és az Anacardiaceae család valamely nemzetségéhez tartozónak

véli. Leghasonlóbb termés él növényként a Loxopterygium huasangi S p r u c e fajt

említi. A Weyland által közölt képeken (t. XXI. 1 — 3), amelyek az Embothrites

-

maradványokat nagyításban is bemutatják, kitnen látszik a szárny összehajló erezete.

A jegenyei maradvány végérvényesen bizonyítja, hogy termésmaradványról

van szó, de egyúttal azt is, hogy az Anacardiaceae család nem jöhet számításba. Fürtös

virágzatba rendezdött ketts lependékre oszló terméseket az Aceraceae családban

találunk. Az Acer-fajok termésszámvának erezete ugyan nem párhuzamos és nem össze-

hajló, azonban úgy gondoljuk, hogy az Aceraceae családba sorolt Dipteronia nemzetség

páros lependékei nagyobb mértékben különböznek az A cer-tennésektl, mint az Embo-

7/m7es-maradványok. Az Embothrites virágzati tengelye vastag és merev, a termések

ülk. Ezzel szemben az Acer-fajok terméságazata, ha fürtös is, vékony, a terméságazat
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bókoló és a termések kocsányosak. Ezért nem is lehet szó magáról az Acer nemzetségrl,

hanem az Aceraceae családba tartozó, kihalt nemzetségrl, melynek virágzata mereven

felfelé állt és a virágok ülk voltak.

Az A cer-termésekkel való kapcsolatot alátámasztjuk azzal is, hogy a szárny kissé

ferdén illeszkedik a makkocskához és a makkocska és a szárny közt kis befzdés is van.

A Dalbergia vagy a Machaerium nemzetséghez tartozás lehetségét kizárja az a körül-

mény, hogy a lependékek következetesen párosak.

Az Aceraceae családnak ma két nemzetsége él
;
az Acer, az északi mérsékeltöv

lakója és csak hegyvidékeken nyomul be a melegebb övekbe, Keletázsiában egészen

az egyenlítig. A Dipteronia, mely monotipikus nemzetség, egy szk elterjedési területen,

bels Kínában él. Az Embothrites Európa harmadidszakában annak a flórának volt a

tagja, amely meglehetsen ers kapcsolatokat mutat Délkeletázsia mai flórájával.

Pojarkova (5) felfogása szerint az Acer nemzetség bölcsje nem az Arktiszban,

hanem délebbi Keletázsiában volt. Ezt a felfogást, az elbbiekkel összevetve, az egész

Aceraceae családra kiterjeszthetjük. Egyúttal alátámasztást nyer Takhtadzsan
(8) elmélete is, aki szerint az északi mérsékeltövi flóra bölcsjét szubtrópusi Kelet-

Ázsiában kell keresnünk.

Összefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy az Embothrites nemzetség-

néven leírt maradvány termésmaradvány, két részre oszló lependék, mely ül helyzetben

füzért alkotott. A tengely vastag és merev, tehát felálló volt. Legnagyobb valószín-

séggel az Aceraceae családba sorolhatjuk, mint annak az Acer és Dipteronia mellett

harmadik nemzetségét. Az Embothrites nemzetségnevet, az eredeti leírás helyesbítésével

és kiegészítésével megtartjuk, mint azt W e y 1 a n d is tette.

Grewiopsis mészárosi An'dreánszky n. sp.

Diagnosis: Folium parvum, ovatum. Petiolus deest. Lamina basi rotundata,

apice acuta, margine ad nervos laterales exeuntes minute dentata. Nervatio subpalmata,

craspedodroma. Nervi basales laterales utrinque 2, pár inferius breve et tenue, cum
uervo mediano angulum reetum formans, pár superior in angulo ca. 45° exeuns, dein

prorsum arcuatum, et usque ad médium laminae protractum, ibique in dente haud
prominulo terminans. Nervi laterales superiores 3-pares, in angulo ca. 60° exeuntes,

subrecti, simplices vei apice ramosi. Nervatio tertiaria valida, laminam in areolas irregu-

lares dividens. Lamina 3,5 cm longa ez 1,8 cm lata.

2. ábra. Grewiopsis mészárosi Andreánszky, n. sp. Jegenye (Leghia), középs-eocén. — A bb. 2. Gre-
wiopsis mészárosi An dreánszky, n. sp. Jegenye (Leghia) mittleres pózán.

6 Földtani Közlöny
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In stratis eocenicis ad pagum Jegenye (Leghia) Transsylvaniae.

A levél erezete tökéletesen megegyezik S a p o r t ának a Grewiopsis nemzetségrl
adott leírásával. A levél kicsisége, alakja és az, hogy csaknem épszél, megkülönböztetik
a többi, eddig leírt fajtól. S a p o r t a Grewiopsis tiliacea, Grewiopsis sidaeformis

,

Grewiopsis anisomera, Grewiopsis credneriaeformis fajai fképpen abban térnek el, hogy
nagyobbak és szélük ersen fogazott vagy karéjos. A Grewiopsis elliptica Andre-
á n s z k y (1) erezete viszont teljesen szárnyas.

A Grewiopsis kihalt nemzetség. A Tiliaceae családba sorolják és általában a
Grewia nemzetség közelébe helyezik. Ez utóbbi él nemzetségtl fképpen abban tér el,

hogy erezete kraszpedodróm. Ökológiájára vonatkozóan csak annyit, hogy ez addig leírt

fajok az eocénbl, oligocénbl és miocénbl kerültek el és valószínleg magas higé-
nyük volt.

Az ismertetett két maradvány önmagában nem elégséges ahhoz, hogy az akkori
flórára a legcsekélyebb fényt is derítse. Mindkét maradvány kihalt nemzetséghez tar-

tozik, fejldéstörténetileg tehát régi típusoknak tekinthetk. Mindkett kétszik, ami
érthet, hiszen az eddigi kutatások szerint az eocénben Európának ebben a részében a

fenyk csekély szerepet játszottak. Lehet, hogy a kszénmedencékben más volt a

helyzet.

Területi rokonság szerint az Embothritest délkeletázsiainak gondoljuk, bár semmi-
nem közelebbi rokonsága nem ismeretes. Valószínleg hasonló elem a Grewiopsis is.

Természetesen kihalt nemzetségek esetében az ilyen megítélések csekély értékek.
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Pflanzenreste aus dem mittleren Eozán des Siebenbürgischen Beckens

Dr. G. AXDREÁXSZKY — Dr. M. MÉSZÁROS

Aus dem núttleren Eozán des Siebenbürgischen Beckens wurden neulich einige
Pflanzenreste zu Tagé gefördert. Siestammen aus den Gipsbergwerken bei Egeres, genauer
aus dem Tale des Tajdos-Baches, aus dem sog. Krammer'schen Bergwerk und lagen
in dér untersten Schicht des Gryphaea esterházyi-Mergels, knapp oberhalb dér obersten
Gipsbank. Die Stratigraphie dér Schiehtfolge wird im ungarisehen Text gegeben. Die
gute Erhaltung dér hier zr Beschreibung gelangenden Pflanzenreste deutet darauf,
dass die Arten unweit des Einbettungsortes wuehsen.

Dér eine Rest ist ein áhrenförmiger Fruchtstand, tvo die Früchte sitzend und
nach dér Art dér Ahomfrüchte auf zwei Flügelfrüchte gespaltet sind. Die Teilfrüchte

entsprechen dem unter dem Narnen Embothrites borealis U n g. bekannten Rest. Dieser

Rest, dér besonders aus dem álteren Tertiár bekannt und aucli aus dem Oligozán und
Miozán Ungams nachgewiesen ist, wurde ursprtinglich als dér Same einer Proteacee

beschrieben, dann durch Saporta in die Gattung Cedrela, als dérén Same, ein-

gereiht. W eyland betrachtet diesen Rest als die Frucht einer Anacardiacee.
Die eine Ahre bildenden Doppelfrüchte deuten darauf, dass wir es mit einer

ausgestorbenen Gattung dér Aceraceae zu tun habén. Dér Rest aus Jegenye beweist
alsó nicht nur, dass die Embothi ites-Reste, die bis zum heutigen Tagé nur abgetrennt
gefunden worden sind nur aus dem Helvet von Magyaregregy (Mecsek-Gebirde) kennelt
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wir zusammenliángende Doppelfrüchte], niclit Samen, sondern Flügelfrüchte sind, sondern
auch, dass die Familie Anacardiaceae nicht in Betraclit komáién kann.

Embothrites ist alsó von nun an, als die dritte Gattung dér Aceraceae aufzufassen,
neben Acer und Dipteronia. Sie gehört jener Flóra an, die ini Alttertiár bei uns lebte
und mit dér heutigen Flóra südlicheren Ostasiens verwandt war. Fs kann als ein eher
subtropisches, als eclit tropisches Element aufgefasst werden. Die Blatter sind nicht
bekannt. Sie waren höchstwalirscheinlich gegenstándig. Es war baumförmig. Ob es aber
immergrün war, ist nicht zu entscheiden.

Da auch Embothrites, alsó die dritte, obwohl schon ausgestorbene Gattung dér
Aceraceen, mit Ostasien in Beziehmig steht, können wir die Auffassung von P o

j ar-
kova, nach dér die Gattung Acer aus Ostasien und nicht aus dem Norden stammt,
auf die ganze Familie ausweitern. Daruit unterstützen wir auch die Vorstellung von
l'akhtadjan, dass námhch die ganze gemássigte Flóra Eirrasiens dortselbst ihre
Wiege hatte. Obwohl die Morphologie dér Aceraceae zienich abgeleitet ist, deutet die
ausserordentlieh starke Isolierung dér Familie und innerhalb dér Familie dér einzelnen
Gattungen, auf eine gewisse Ursprünghchkeit.

Dér andere Rest ist ein Blattabdruck aus dér Gattung Grewiopsis, dér von sámt-
lichen bisher beschriebenen Blattformen dieser Gattung abweicht und so hier unter dem
Namen Gr. mészárost Andreánszky, n. sp. als neue Art beschrieben wird.S. die
Diagnose im imgarischen Text.

Diese zwei, obwohl gut erhaltenen und genau bestimmbaren Reste sind weitaus
ungenügend, um uns ein Bild dér damaligen Flóra und Vegetation vorstellen zu können.
Beide gehören zu den Dikotyledonen, gleichzeitig aber Arten ausgestorbener Gattungen.
Beide können als ostasiatisch-subtropische Elemente aufgefasst werden.

6*
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ÚJ L1MNIKUS BARNAKÓSZÉNTELEP (VI.)

A BORSODI BARNAKSZÉNMEDENCE NY-I HATÁRTERÜLETÉN

ALFÖLDI LÁSZLÓ

Összefoglalás: A szerz javaslatára a borsodi helvéti kszénösszlet feküjébe tovább-
mélyített fúrás 316 m-ben új limnikus mrevaló (2 m) barnakszéntelepet (VI.) harántolt.
Az V. telep alatt 141,05-tl 246,30 m-ig halmirolitikusan bontott riolittufát és agyagos
tufát fúrtak. 246 m-tl agyaggal váltakozó partszegélyi konglomerátumot, majd 2'86,7Ó
m-tl zavartalan szárazföldi rétegsort, tarka agyagot, konglomerátumot, kavicsos agyagot,
bitumenes agyagot, 316 m-ben 2 m vastag barnakszéntelepet, majd meszes tarka ágvagot
harántoltak. 246,30-tól a rétegsor az elkerült mikro- es makrofauna alapján helvétinél
idsebb burdigalai, esetleg akvitáni lehet.

A borsodi belvéti barnakszénmedence Ny-i részén, Sajógalgóc— Felsnyárád
vonalában, nem nagy mélységben paleozóos alaphegységvonulat húzódik, melyet a sajó-

galgóci (168 sz.), hegyesteti (144 sz.) és a paesányi (140 sz.) mélyfúrásokból, Sajógal-

gócon pedig felszíni kibúvásból ismerünk. A gravitációs és a szeizmikus mérések alapján

a jelzett alaphegységvonulat átlag 100— 250 m mélységben húzódik. Nyugat felé meredek
törés mentén Dubicsánynál kb. 1300—1400, Dévénynél kb. 700 m mélyre süllvedt.

Ennek a vonulatrésznek nyugati oldalán lev medencerészben telepített perspek-

tivikus kutatófúrás a kszéntelepes helvéti rétegösszlet alatt közel 300 m vastag konglo-

merátum rétegcsoportot harántolt. A kongloinerátumos rétegcsoportban szénzsinórokat

fúrtak át, metángázos sósvíz-feltörést kaptak.

A gát keleti oldalán, a helvéti összlet részben a délkelet felé aránylag enyhén lejt

alaphegységre transzgredál és csak a medence D-i és DK-i szegélyén ismeretesek idsebb
medenceüledékek ; a lyukói aknában konglomerátum, Parasznya környékén, a miskolci

III. perspektivikus fúrásban és a diósgyri fúrásokban oügocén és eocén rétegekkel.

Valószínnek látszik, hogy a jelzett alaphegység-gát már az oligocénben és a

burdigalai emeletben részben vagy- egészben elválasztotta a két medencerészt. A darnó-

hegyi és upponyi rátolódási öv tengelyében lev alaphegység-gát a burdigalai emeletben

újraéledt mozgással rátolódott a vele elzleg is tektonikusán érintkez triász rétegekre,

esetleg a konglomerátumos rétegcsoport egy részére is. A kszéntelepes helvéti összlet

helyenként elvékonyodva és kiékeldve áthúzódott a szigetekkel jelzett gát fölött, majd

a szarmata után diszjunktív törésekkel feldarabolódott.

A rátolódás eltt a burdigalai partközeli és partszegélyi konglomerátumos réteg-

csoport elssorban a Dubicsány— Putnok— dövényi medencerészben képzdött. A részben

szárazföldi, részben partszegélyi üledékekkel együtt édesvízi bamakszéntelepek képz-

désére is volt lehetség. A kiékeld konglomerátumos rétegek pedig a szegélyeken

szénhidrogénfölhalmozódásra adtak lehetséget.

Az elzkben nagy vonalakban vázolt megfontolás alapján 1958. november 13-án

V e r e b é 1 y i K. fgeológus és O s z v a 1 d Gy. geológussal egyetértésben az OFF
felé javasoltuk a konglomerátum rétegcsoport megkutatását, elssorban sztratigráfiai

kérdések eldöntésére és gázkutatás céljából.

1959. január 29-én a javaslatot részletes indokolással Jákfalva II, Dubicsány III,

Dövény I, Felsnyárád I. perspektivikus fúrásokra és a Jákfalva 17. sz. fúrás 500 m-ig

való továbbmélyítésére módosítottuk. A Dövény és Jákfalva körzetében javasolt fúrások

indokolásánál kiemeltem, hogy : ,,. . . a konglomerátumos rétegcsoport átfúrásával

feleletet kaphatunk arra, hogy a nevezett képzdmény-ben kell y-astagságú kszéntelepek

kifejldtek-e. Véleményünk szerint a konglomerátumos rétegcsoport vékonyodása vár-

ható, limnikus, esetleg paralikus széntelep elfordulására is y-an remény." Végül többek
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között közöltem, hogy a jákfalvai 17. sz. fúrásban 330—360 m között a konglome^
tumos rétegcsoportban barnakszéntelep átfúrása lehetséges.

A fúrás 316 m-ben 2 ni vastag limnikus barnakszéntelepet harántolt. A mély-

fúrási mintaanyag átvizsgálása után a bamakszéntelep helyzete jól rögzíthet.

A fúrás az V. bamakszéntelepet 141,05 méterben harántolta, majd 0,60 m homo-
kos agyag után 246,30 m-ig halmirolitikusan bontott riolittufát és agyagos tufát ha-

rántolt.

246,30—253,10 m között konglomerátum következett, kvarc, karbon és triász pala és vulkánit kavi-
csokkal

253,10—283,80 m agyag, tufás agyag, kavicsos agyag, bitumenes agyag következett kövületekkel és
csúszási lapokkal. A mikrofauna Sidó meghatározása szerint: Textalaria carinata

( d’O r b. ), Gyroidina soldanii
(
d’O r b. ), Planulina ariminensis

(
d’O r b. ), Buli-

ul ina elongata (d’Orb.), Bulimina pupoides (d’Orb. ), Marlinotliella communis
(d’Orb. ), Robulus cultratus (Monti.), Nanion soldani (d’Orb.), Lagena
epiculata Rss., Gutulina probléma d’Orb., Cibicides propinquus Rss., Nodosaria
crassa Hantk., Nodosaria cf. latéjugata (d’Orb.), Uvigerina pygmea d’Orb.,
Globgerina bulloides d’Orb., Rotalia beccarii L., Lagena striata Rss., Virgulina sp.,
Orbalina sp., Eponides sp., Polimorphina sp., Dentalina sp. 270 m-tl kevesebb
aprótermét fauna. Makrofauna Schréter Z. meghatározása szerint : Chenopus
efr. abatus Eichn., Nassa sp., Meretrix sp., Tympanoionus margaritaceus B r o c k.
var. moniliformis, Gramdobalium plicatum Brúg., Cardium sp., Rissoa sp., Bulla
sp., Theodoxus sp., Melanopsis (Lyrcea) impressa Kraus, Turritella (Haustator)
beyrichi H o f m.

283,80—286,70 m kavicsos tufás agyag és finomszem konglomerátum, kvarc, karbon és triász pala
kavicsokkal

286,70—293,50 m rozsdás, helyenként lilástarka jellegzetes szárazföldi agyag következett gyér kavics-
szemekkel

293.50

—

303,00 m -ben konglomerátumot és kavicsos tarka agyagot harántoltak
303.00

—

307,90 m-ben lilafoltos tarka agyag következett
307,90—309 00 m-ig bitumenes leveles agyag
309.00

—

309,50 m barnakszén
309.50

—

316,00 m ig bitumenes leveles agyag, vöröses tarka agyag, kavicsos agyag
316.00

—

318,00 m-ig barnakszén VI. telep
318.00

—

327,00 m-ig kavicsos agyag
327.00

—

330,40 m-ig lilásszürke vörösestarka meszes agyag volt.

A fúrásban 286,70 m-tl tehát zavartalan szárazföldi rétegcsoportot harántoltak,

közbeiktatott mrevaló bamakszénteleppel. A szárazföldi rétegcsoport a beime lev
kavicsanyag alapján a dubicsányi konglomerátummal azonos korúnak, az elkerült

kövületek alapján 246,30 m-tl helvétinél idsebb, burdigalainak, esetleg akvitáninak

tekinthet. Erre utal rétegtani helyzete is. A borsodi barnakszéntelepek paralikusak,

ezideig limnikus telepek a medencében ismeretlenek voltak. Az elmondottak alapján

tehát a 316 m-ben elért barnakszéntelepet ríj VI. telepnek tekinthetjük.

Ein neues limnisches Braunkohlenflöz (Nr. VI) iin Westgebiet des Borsoder

Braunkohlenreviers

L. ALFÖLDI

Eine Bohrung, die auf Vorschlag des Verfassers ins Liegende des Borsoder helve-
tisehen Brauukohlenkomplexes weitergeteuft wurde, erreichte in 316 m Teufe ein neues
abbauwürdiges limnisches Braunkohlenflöz (Nr. VI). Unter Flöz V wurden zwischen
141,05 und 246,30 m halmirolytisch zersetzter Rhyolittuff und toniger Tuffit durchbohrt.
T'nter 246 m íolgte ein mit Tonschichten abwechselndes litorales Konglomerat, wáhrend
unter 286,70 m eine ungestörte terrestrische Serie von bunten Tonen, Konglomerat,
schottrigem Tón und bituminösem Tón vorlag. In 316 m Teufe durchteufte mán zuerst
das 2 m máchtige neue Flöz, dann mergelige bunte Tone. Unter 246,30 m mag die Serie
auf Grund dér vorgefundenen Makro- und Mikrofauna altér als lielvetiseh, burdigalisch
oder aquitanisch sein.

I



SZENESEDETT, KOVÁS FATÖRZS PROPILITES PIROXÉNANDEZITBÖL

SZÉKYXÉ Dr. FUX VILMA kandidátus

(XVII. TÁBLÁVÁI,)

Összefoglalás : A telkibányai bánvaföldtani kutatásoknál ritka jelenségként, pro-
pilites piroxénandezitbe zárva, fejnagyságú, szenesedett, kovás fatörzs került "el. And-reánszky G. szerint a fatörzs fajilag pontosan meg nem határozható fiatal Fraxinus
(kris) törzse vagy ága, mely összevetve egyéb, a területrl származó flóramaradvánnval.
az itteni földtani viszonyok szerint a szarmatára utal.

A kitn megtartású Fraxinus maradvány kovás állapotban került a piroxén-
andezit-lávába, ebben szenesedett, majd a bezáró andezit propilitesedésekor kaiéit, kvarc,
pirít zsinórok járták át

Szenesedett kovás fatörzsek a hazai és külföldi kszéntelepekben és egyéb száraz-

földi üledékekben, vulkáni tufákban meglehetsen gyakoriak [1, 4, 5]. Nincs azonban
irodalmi adatunk vulkáni láva-kzetbl kikerült szenesedett, kovásodott fatörzsmarad-

ványról.

A telkibányai érckutatással kapcsolatban a Kánya-hegy déli részén lev Cseng-
bánya 336,5 m-es szintjén hajtott irányvágatban 300— 315 in között Csaba K.
fejnagyságú, fekete zárványt talált.

A világosszürke, propilites piroxénandezitbe ágyazott zárvány tömött, merev,

kemény, egyenletes fekete színezdés. Helyenként a legkülönbözbb irányú és méret
kalcit-, kvarc-erek, zsinórok járják át, legtöbbször pirittel kisérve. Fás jellegét azonban
szabad szemmel nehéz felismerni, s így megjelenése alapján inkább kolloid oldatokból

képzdött, ezüstszulfidgumónak, mint szenesedett fatörzsnek lehet tartani.

Csak a mikroszkópos vizsgálatok során tnt ki, hogy a fekete zárvány szenesedett,

kovás fatörzs, kereszt- és hosszcsiszolatban kitnen felismerhet fás szöveti szerkezettel

(XVII. tábla, 1., 2.).

A kovásodott fa szöveti jellege Andreánszky G. szerint Fraxinusra

(krisre) utal, fajra azonban pontosan meg nem határozható. Szerkezete leginkább a

Fraxinus americana L. szerkezetére emlékeztet. Az évgyrhatárnak a keresztcsiszo-

latban észlelhet ers íveltsége arra mutat, hogy a maradvány fiatal fatörzs vagy ág
lehet. Fiatal fatörzs mellett szól az is, hogy a fatörzs nagy edényei felényi bségek,
mint a Fraxinusokon általában. A fiatal fa edényei mindig szkebbek, mint a küls
periféria évgyrinek edényei. Már ezeken a csiszolatokon is jól észlelhet, hogy a bels

évgyrktl a legkülskig a nagy edények bsége megkétszerezdik (XVII. tábla, 1 ).

A Tokaji-hegység középs részébl kovásodott fatörzseket több helyrl ismerünk

(Fóny, Baskó, Füzérkomlós [2]), st telkibányai szarmata üledéksorból, limnokvarcitból

is került el levéllenyomat [3].

A Fraxinus nemzetség önmagában véve nem pontosan korhatározó, ezen a helyen

azonban a többi flóraleletekkel [2, 3] összevetve szarmata kora kétségtelen és erre utalnak

a Telkibánya környéki földtani vizsgálatok is. A füzérkomlósi riolittufából elkerült

gazdag flóra-maradványok alapján a Tokaji-hegységben a szarmata-korszak erdiben

a mediterrán klímára utaló fajok mellett olyan fák is éltek, amelyek a hegység területén

ma is otthonosak. Fenti adat szintén ezt a megállapítást igazolja.

Figyelmet érdemel a kérdéses fatörzsnek a piroxénandezit lávában történt

elváltozása.

A vékonycsiszolati képen (XVII. tábla, 1, 2) jól látszik, hogy a fatörzs sejtjei

teljesen elkovásodtak. A kisebb sejtek és a nagy edények is kalcedonnal, illetve kvarccal

vannak kitöltve (XVII. tábla, 3, 4). A kovásodás, tekintetbe véve a Tokaji-hegység egyéb
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kovás famaradványainak keletkezési viszonyait, a vulkáni mködéssel kapcsolatos

kovasav oldatok hatására következett be. A kovásitás kolloid oldatok útján történhetett.

A hosszcsiszolati képen (XVII. tábla, 2) jól látszik, hogy a kris (Fraxinus) nagy edényei

jól vezetik a kolloid kovaoldatokat. A megszilárdult amorf kovaanyag a mikroszkópos

képek szerint a késbbiek során kalcedonná, illetve kvarccá kristályosodott át. A kovás

fatörzs a környez területrl sodródott vagy hullott a piroxénandezit lávába és véle-

ményem szerint csak az izzó lávába kerülés által szenesedett.

A kszéntelepek kovás fatörzseinél Szádeczky-Kardoss E. szerint

gyakori jelenség, hogy mocsaras helyeken a kovásodott bamaxilites fatörzs körül kisebb

foltokban lágy, sárgás, ,,taplós szén" keletkezik. A piroxénandezitbe zárt kovás famarad-

vány azonban nemcsak a küls részeken szénült, hanem egész tömegében egyenletesen

feketére színezett, szenesedett, ami szintén a lávában történ szenesedést igazolja.

A sejtfalak szenes anyaga S o ó s L. szerint a keresztcsiszolatban tiszta-fuzitnak

(faszénnek) tekinthet (XVII. tábla, 1). A szerves anyag maradványát, barnás színe-

zdést csak a hosszanti csiszolatban lehet megállapítani.

Az éghet szénanyag mennyisége — mint az alábbi elemzési adatokból kitnik —
alárendelt a kovasavas, illetve hamuanyaghoz képest.

A fatörzs hamu-tartalma Soós L. szerint 85,50% ,
nedvesség-tartalma (H20)

0,40% . Ez azt jelenti, hogy az éghet anyag mennyisége mindössze 14, 10% .

Az összes víz (H
2
0+ + H

2
0~ nedvesség) mennyisége 4,02% (Simó B.),

a H
20

;

(110 C° feletti) az egész anyagra vonatkoztatva 3,62%. Az éghet részre vonat-

koztatott H
2
0+- = 27,80%, s ebbl az éghet rész H-tartalma 3,01 %,

ami a fuzitos faszén állapotnak szintén megfelel.

Mindezek alapján megállapítjuk, hogy a kovásodott Fraxinus törzs-darab még
fás maradványai a piroxénandezit lávában a levegtl elzárva tökéletlen égés folytán

egyenletesen faszénné alakultak át. Ezt a nagy hmérséklet hatására viszonylag gyorsan

végbemen folyamatot a faszén képzdés egyik különleges eseteként vulkáni sze-
nesedésnek nevezhetjük. A kovásodás és vulkáni szenesedés együttes fellépése

kitn szöveti megtartást biztosított a fatörzs-maradványnak és ezzel értékét még emelte.

Egyéb elváltozásoktól az eredeti kovaátitatódás óvta meg a fás zárványt. Mind-

össze a piroxénandezit propilitesedésekor, a telkibányai ércképzdés során, a repedéseket

kalcit, kvarc, pirít töltötte ki (XVII. tábla, 4) a bezáró, zöldes fehérszín propilites

piroxénandezittel szoros kapcsolatban. A fatörzs hatásának a bezáró láva kristályoso-

dására a növényi maradvány kis mérete, és az utólagos hidrotermális folyamat következ-

tében sem lehet nvoma.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — TAFELERKLARVXG

XVII. tábla — Tafel XVII.

1. A szenesedett kovás Fraxinus keresztcsiszolata. A fás szerkezet kitnen felismerhet. 22,5 x
Ouerschliff des verkohlten, kieseligen Fraxinus. Die Baum-Struktur ist ausgezeichnet zu erkennen. 22,5 x.

2. A_ szenesedett kovás Fraxinus hosszcsiszolata. A kovásodás különösen szembetn. A nagy
edények kitnen vezették a kolloid kovaoldatokat. 27,5 x. —- Langsschliff des verkohlten kieseligen
Fraxinus. Die Verkieselung ist besonders auffallend. Die grossen Gefásse habén die Kiesellösungen aus-
gezeichnet geführt. 27,5 x.
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3. Kalcedonos kitöltés nagy edények a szenesedett kovás Fraxinus fatörzs keresztesiszolatában.
125x. + Nik. — Grossgeíasse von chalcedöniger Ausfüllung in dem Querschliff des Fraxinus-Stammrestes
125 x. 4- Nik.

4. Keresztcsiszolat ersen kinagyított részlete. A csiszolatot átszel kalcitos, kvarcos repedéski
töltés a bezáró piroxénandezit propilitesedésekor keletkezett. 125 x. 4- Nik. — Stark vergrösserter Teil
des Querschliffes. Die den Schliff durchschueideuden Kalzit-, Quarzsehniire sind zurzeit dér Propylitisie-
rung des einschliessenden Pyroxenandesits entstanden.

Verkohlter, kieseliger Stammrest aus propylitisiertem Pyroxenandesit

Dr V. SZÉKY-FUX]

Bei den grubengeologischen Untersuchungeii von Telkibánya ist — als seltenes
Pkánomen — ein verkohlter, verkieselter Stammrest — von nngefáhr Kopfgrösse in

propylitisiertem Pyroxenandesit eingeschlossen gefunden worden. Xach dér Auffassung
von G. Andreánszky ist das fossile Holz ein Stamm oder ein Ast eines pünktlich
nicht bestimmbaren, jungen Fraxinus, dér mit den übrigen Floraresten verglichen, naeh
den hiesigen geologischen Verháltnissen auf den Sannat verweist.

Dér ausgezeichnet erhaltene Fraxinus-Rest ist in einem verkieselten Zustand
in die Pyroxenandesitlava gekommen, hat sich in dieser verkohlt, und ist, nach dér
Propylitisierung des einschliessenden Andesits, von Kalzit-, Ouarz-, und Pyritschnüren
durchdrungen worden.



A JELENLEGI HOLD-VULKÁNIZMUS KÉRDÉSÉRL

HÉDERVÁRI PÉTER

összefoglalás: X. Kozirev, szovjet csillagász, 1958. november 3-án vulkán
kitöréshez hasonlítható jelenséget figyelt meg a Hold felszínén. November 19-én az illet
területen W i 1 k i n s, angol kutató egy új, vöröses szín képzdményt észlelt. Megálla-
pítható, hogy a kitörés olyan jelleg volt, mint az Etna-Volcano típusú tzhányók m-
ködése és a kitörés valószínleg egy parazita-kráteren keresztül történt.

Geológus- és csillagász-körökben világszerte nagy érdekldést és meglepetést

keltett Kozirev, N. szovjet kutató bejelentése, amely szerint 1958. november 2-ról

3-ra virradó éjszakán vulkánkitörést sikerült megfigyelnie a Hold ,,Alphonsus” nev
gyrshegységénél, amely a látható holdkorong középs részén helyezkedik el és az úgy-

nevezett Ptolemaeus— Alphonsus — Arzachel gyrsliegység-lánchoz tartozik. Az azóta

eltelt id során beérkezett újabb megfigyelések, valamint elssorban a Kozirev
által készített spektrogramok nem hagynak kétséget afell, hogy a megfigyelt jelenség

reális és minden régebbi feltevéssel szemben, a Holdon ez id szerint is végbemehetnek
vulkáni tevékenységnek minsíthet folyamatok.

A jelenség egészére vonatkozóan már elegend adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy
a lunáris és a földi vulkánizmus között bizonyos összehasonlításokat tegyünk. Ez különös-

képpen azért tarthat számot érdekldésre, mert a Holdon végbement kitörésnél a légkör

hatását nem kell figyelembe vennünk, amíg viszont a légkör jelenléte a földi vulkáni

mködések során számottev szerepet játszik.

Elsnek Altér, az amerikai Griffith Obszervatórium munkatársa utalt arra,

hogy az Alphonsus gyrshegység belsejében gázkitörések játszódnak le. 1956. október

26-án, hajnali 3 és 5 óra között összesen nyolc fényképfelvételt készített a Mount Wilson

252 centiméter átmérj tükröstávcsövével az említett területrl. Négy felvétel kék és

ibolya, négy pedig infravörös fényben készült. Altér megállapításai szerint — ame-
lyeket vizuális megfigyelései is igazoltak, — a kráter belsejébl valószínleg gázok szálltak

fel és a felületi képzdmények egy részét elhomályosították. A jelenség magasabb nap-

állásnál és kék— ibolya fényben jobban észlelhet volt, mint alacsonyabb napállás és

infravörös fény esetében.

Kozirev, aki élénken érdekldött a probléma iránt, Mars-megfigyelései közben

idt szakított magának arra, hogy a Hold Alphonsus gyrshegységét is megvizsgálja.

November 3-i észlelésekor elször a gyrshegység központi csúcsának elsötétedését

és vörössé válását, két órával késbb pedig a krátercsúcs hirtelen kifényesedését tapasz-

talta. Színképfelvételei oxigén, karbónium és szénvegyületek jelenlétét mutatták.

November 19-én Wilkins, H. P. és Brewin, F. D., angol csillagászok

az Alphonsus belsejében, a központi csúcstól dél— délnyugati irányban mintegy 2 kilo-

méter átmérj, közelítleg köralakú vörös foltot észleltek. A folt egyetlen korábbi

térképen vagy fényképfelvételen sem látszott, tehát kétségkívül új képzdmény. Wil-
kins szerint a folt anyagát vulkáni por alkotta, a késbbi megfigyelések szerint azonban

a folt alakja és mérete kissé megváltozott, ezért valószínbbnek látszik az, hogy a foltot

a kiömlött láva hozta létre.* Az egyszer már leülepedett vulkáni portömeg alakját és

(0,06).

* Az újabb vizsgálatok szerint a folt albedója 0,046, amely eléggé közel áll a bazalt albedójához
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helyzetét a Hold felszínén a légkör gyakorlati hiánya következtében — nem változ-
tatna meg, míg \iszont a megszilárdulófélben lev láva még szétterjedhet.

Kozire\ számításokat végzett a felszabadult gázok mennyiségére vonatko-
zóan és azt találta, hogy az körülbelül 1 00 000 köbméterre becsülhet, ami viszonylag
kei es. Hangsúlyozandó, hog\ a kiömlött lava mennyisége ugvancsak kevés a gvrs-

'

hegység méreteihez viszonyítva.

Legújabban G a y d o n, A. G. és L e a r n e r, R. C. M., amerikai fizikusok
végeztek kísérleteket a Hold-vulkánizmussal kapcsolatban. Megállapították, hogy —

1 . ábra. Az Alphonsus-gyrshegység. Altér D. felvétele a Mount Wilson obszervatóriumban. A köz-
ponti csúcs melletti kör szemlélteti a gyrshegység új foltképzödményét. — Fíg. 1. The ring-mountam
Alphonsus. The photographv is made by D. Altér (Mount Wilson Observatory). The circlé beside the

Central peak illustrates the new spot of the ring-mountain.

megfelel berendezéssel — „hideg” gázok felhasználásával is létrehozható olyan jelenség,

mint amilyent az Alphonsus esetében lehetett tanulmányozni. Véleményük szerint a

Holdon vulkáni kitörés az esetben is elképzelhet, ha a Hold belsejét egyébként nem
tekintjük nagy hmérsékletnek

;
ennek megfelelen tehát nem kell okvetlenül elvet-

nünk azt a régebbi megállapítást, amely szerint a Hold már kihlt.

A mondottak értelmében a Hold-vulkán mködését tehát a következképpen
vázolhatjuk :

Elször gyenge gázkiáramlások történtek (Altér megfigyeléseinek meg-
felelen), majd — meglehetsen hosszú szünet után — a bels gázok nyomása eléggé

naggyá vált ahhoz, hogy a vulkáni kürtt kitölt vulkáni port kiszórja. Kozirev
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szerint ez magyarázza meg a gyrshegység elsötétedését. Két órával késbb nagymérv
gázkitörés következett be, amit lávakifolyás követett. A lávatömeg hamarosan lehlt,

alakja azonban kissé szétterült és az eredeti körformától eltéren elliptikussá vált, meg-

felelen Wilkins és Brewin megfigyeléseinek.

A légkör hiányának hatását abban a körülményben láthatjuk, hogy míg a földi

kitöréseknél a vulkáni eredet porfelht alkotó részecskék sokáig lebegnek a légkörben

és hosszú idn keresztül elhoinályrosítják a környezetet (például Krakatoa), addig az

Alphonsus gyrshegységnél a kitörést követen kialakult porképzdmény rövid idn
belül leülepedett a felszínre, mert a finom részecskék szabadesés-szeren hullottak vissza

>1 . B.

2. ábra. Hipotetikus szelvény az Alphonsuson keresztül. — Jelzések: a, és a2 : a gyrshegység pereme,
a, : központi csúcs, b, : érint, b. : az Alphonsus környékének nívója, b s : elméleti, közepes holdfelszín

c : az új folt, d, : vékonyabb vulkanikus kürt, d, : szélesebb vulkanikus kürt. — Fig. 2. A hypothetical
profile throughthe Alphonsus. Symbols: a! and a2 : the rim of the ring-mountain,

a

3 : Central peak,

b, : tangent, b. : the level of the Alphonsus’ surroundings, b, : theoretical mean Moon surface, c : the
’new spot, dx : a thinner volcanic pipe, d, : a thicker volcanic pipe.

a talajra. Rövid két órával a portömeg fellövelldése után már teljesen kitisztult a kép

és a gyrshegység területe kitnen megfigyelhetvé vált.

Ha mármost összehasonlítást teszünk az Alphonsus vulkáni mködése és a földi

tzhányók tevékenysége között, azt a földtani szempontból érdekes megállapítást

tehetjük, hogy az Alphonsus úgy mködött, mint egy Yolcano-Etna típusú tzhányó.

Az ilyen típusba sorolható viúkánoknál ugyanis a tevékenység els szakaszában a láva

a kráter pereméig nyomul elre, sr és viszkózus voltánál fogva azonban itt hamarosan

megszilárdul. A bels gáznyomás következtében a megszilárdult anyag részben vagy

egészben szétporlad, izzó rögök, finom törmelék és vulkáni por emelkedik a magasba.

Ezt követi a kürtn keresztül mostmár szabadon kitódulni tudó gázok explóziója, majd
a viszonylag kis mennyiség lávaömlés. A Voleano-Etna típusnál a gázok mennyisége

sem mondható soknak. A láva nem folyik messzire a krátertl, viszonylag rövid idn
belül megszilárdul. Az Etnán gyakoriak a kisebb mellék- vagy parazita kráterek.

Minden jel arra mutat, hogy az Alphonsus kitörésénél is tulajdonképpen ilyen

parazita kráteré volt a fszerep. Erre utal az a körülmény, hogy a megfigyelt vörös folt

aszimmetrikusan helyezkedett el a gyrshegység tulajdonképpeni vulkáni kürtjében
lev központi csúcshoz képest. Ha a kitörés a központi csúcs valamely repedésén ment
volna végbe, akkor a láva a csúcs oldalán folyt volna le és alakja nem lett volna körrajzú.

Másrészt valószín, hogy az aránylag kis mennyiség gáznak nem volt elegend ereje

arra, hogy a fkráterben elhelyezked kzettömegeket megemelje vagy áttörje. Helye-

sebbnek látszik azt feltételezni, hogy a gázok egy oldalsó, kisebb kürtn keresztül törtek
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a felszínre és a láva is ezt az utat követve úgyszólván felbuggyant a gyrshegység köz-

ponti csúcsának tszomszédságában.

Az Alplionsus gyrshegységben végbement jelenség megfigyelése nemcsak azért

jelents, mert általa els ízben lehetett konkrét, fizikai változásokat megfigyelni a Hold
felszínén, hanem azért is, mert — úgy látszik — eldönti azt a régi kérdést, hogy a Hold
felszínének jellegzetes kráterformációi vulkáni eredeteknek tekinthetk-e, avagy mete-

orok becsapódása által keletkeztek.

On the problem of present lunar volcanism

by P. HÉDERYÁRI

On the night of November 3rd
, 1958, N. Kozirev observed a volcanic gas

explosion in the ring-mountain Alphonsus of the Moon. Sixteen days later H. P. \V i 1 -

k i n s found in the proximity of the Alphonsus’ Central peak a new, red spot, which
was probably due to the mentioned volcanic explosion. — According to Közire v’s

observation, the Central peak was at first dark, bút later became suddenly very bright.

He supposed the cause of the first phenomenon to be the dark volcanic dúst and fine

scoria, while he ascribed the brightening to a gas explosion. — We may suppose that
the new spot of the ring-mountain consists of lava. The quantity of the lava is nt too
much in comparison with the dimensions of Alphonsus. According to Közire v’s

opinion, the gas volume was only about 100 000 cubic meters, which is alsó small.

These phenomena are characteristic of the so-called Voleano-Etna type volcanic explo-

sions, therefore, the author supposes that the volcanic activity of the ring-mountain
is resembling that of the Volcano-Etna type volcanoes of the Earth.

According to the author's hypothesis, the Alphonsus has probably two volcanic

pipes, a thinner and a thicker one. In the thicker pipe there is a large belonite; the upper
part of ‘tliis forms the Central peak. Tliis belonite was probably lifted by the Consolidated

lava. Bút in the thinner volcanic pipe there is no belonite, and the gas and later the
.lava may have exploded through this pipe. The conclusion may be drawn, that the new
spot is nt symmetrical with respect to the Central peak, bút is on the side of the latter.

We may suppose, that the gases have had no sufficient power to raise the comparativelv
very big belonite out of the thicker volcanic pipe. Therefore, the gases and later the

lava exploded through the thinner pipe. So this is a parasite crater of Alphonsus. We
find somé parasite-eraters on the Etna too.



A MECSEK-HEGYSÉG ALSÓVERFENI KÉPZDMÉNYEINEK FAUNÁJA

NAGY ELEMÉR

Összefoglalás: A mecsek-hegységi alsóverfeni képzdményekbl sállat-maradvá-
nyokat nem ismertünk. A 1' e t e r s által említett két fajt sem sikerült 1862 óta újra
gyjteni. Szerz egy, a germán triász tarkahomokkövére jellemz kagylósrákot talált e
képzdményekben. A nagy egyedszámban jelentkez alakot az lsaura albertii

(
Y o 1 1 z )

fajjal azonosította.

P e t e r s 1862-ben Myacites fassaensis Wissm. és a Posidonomya clarai Bucii,

fajokat említette e rétegekbl, leírása óta azonban a két fajt újra gyjteni ismételt

kutatások ellenére sem sikerült. Roth L. [4] egy bizonytalan Myophoria sp.-t talált

ezekben a képzdményekben. A MÁFI 1958. évi földtani térképezése során egy meg-

határozhatatlan kagylóhéjtöredék mellett több lelhelyen nagy egyedszámban egy az

lsaura albertii
(
V o 1 1 z

)
fajjal azonosítható smaradványt találtunk. E rétegek fed-

jében gazdag íelskampili fauna van [14].

A vizsgált anyag kizárólag az I. albertii fajból áll. A lelhelyeken általában nagy

példányszániban és változó megtartási állapotban jelentkezik, kbelek és lenyomatok

formájában. A meghatározásra legalkalmasabb 18 példányt dolgoztuk fel. Az ismertetett

példányokat a MÁFI. múzeumában (Budapest, XIV. Vorosilov út 14.) helyeztük el.

Rend : Conchostraca S a r s.

Család : Isauridae Bock., 1953

Genus: lsaura J o 1 y, 1841

lsaura albertii (Voltz)

Syn. ‘.Posidonia Albertii Voltz, 1837. 7. old., Kitti, 1912. IV. 16. old.
PosidoniaGermari B e y r i c h, 1857, 377. old., Kitti, 1912. IV. 16. old.
Estheria Albertii (Voltz), Picard, 1909. 618. old. 23. táb. 1. a. b. ábr., B o c k, 1953. 69. old.
Estheria Germari (Beyrich), Picard, 1909. 618. old., Bock, 1953. 69. old.

Lelhely: Meesek-hegység, Cserkút— Patacs— Ürög— Mecsekszentkút—
Viganvár. Mindenütt alsóverfeni zöld, zöldesszürke agyagpalában.

Leírás: a kagylóhéj kicsiny (méreteit a mellékelt táblázat tartalmazza)

,

lekerekített — ovális
;

enj-hén domború
;

a sexuál-dimorfizmusnak megfelelen kerek -

ded vagy megnyúltabb. Zárpereme egyenes, a búb az elüls vége közelében helyezkedik

el, néha túlnyúlik kissé a zárperemen. A héj felszínét finom koncentrikus bordák díszítik,

melyek az umbonális-köztes- és peremi-zónának megfelelen nem egyenl távolságra

vannak egymástól, s az utóbbi zónában a legsrbbek. A bordák tetején néha keskeny

árok figyelhet meg, melyet Kitti [9] az Estheriák és Posidoniák megkülönböztet
bélyegének tart. Kétségtelenül igen közel áll az lsaura minutához, különösen hasonlít

a D e f r e t i n [5] és a B o c k [2] által ismertetett fajokhoz. Ezektl azonban mind-

azon jellegekkel különbözik, melyek alapján Voltz [16], Beyrich [ 1] és Picard
[11] az I. albertiit (ill. germarit) elkülönítették. Tehát az lsaura minutától a következk-
ben tér el : búb az elüls vége közelében van (Picard), az alakja általában meg-
nyúltabb (Voltz), a zárperem egyenesvonalú és hosszabb, mint az I. minutáé

(Beyrich): Bock példányainál a hossz- és a zárperemhossz arányának átlaga =
1,97, míg ugyanez az arány az I. albertii-nél = 1,52.
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Megjegyzések: Voltz 1837-ben írta le Goldíussnak az alsó-

keuperbl leírt és ábrázolt P. minutája után a sulzbadi tarkahomokkbl a P. albertiit.

Ábrát leírásához nem ad. Beyrich Voltz faját nem említve írja le ugyancsak
ábra nélkül a P. germarit 1857-ben a tarkahomokkbl a következ lelhelyrl : Stein-
burg Grc'ssvahlberg és Remelingen között, Halle a. S., Dürrenberg. Megemlíti, hogy a

1. ábra. Isaura albertii Voltz. 1. Valószínleg nnem egyedek baltekni. Nagyítás 7,5 x ., 2. Nstény
baltekn, nagyítás 13,4 x ., 3. Keskeny árkok a bordák tetején. 50-szeres nagyítás, 4. Populáció. Nagyítás
2 x . — Fig. i . Isaura albertii (V ol t z). 1 . Probablement coquilles de gauche d’individus femelles, gross
7,5 x . 2. Femelle, coquille de gauche, gross. 13,4 x . 3. Rainure étroite sur les faites de cötes, gross. 50 x .

4. Population, gross. 2 x .

P. minuta G o 1 d f.-al többen összetévesztették. Picard (1911) a keuperre jellemz

P. minuta és a tarkahomokk hasonló fajainak elkülönítését Beyrich szellemében

tartja jogosultnak, azonban a P. germarit — akárcsak Alberti: Übers. üb. d. Trias,

192. old. — a P. albertii Voltz szinonimájának tartja és mint els leírást az utóbbi

nevet használja. az Estheria albertii (Voltz) -ot Thüringiában és É.-Németország-

ban alsó- és középs-tarkahomokkben, Riidersdorfban alsó- és fels-tarkahomokkben
ismerte fel. Leírásához ábrát is mellékel. Az Estheria-félék leírásaiban uralkodó nevezék-

tani, terminológiai és taxionómiai zavarokat felszámolandó B o c k [2] az eddigi leírá-

sokkal — köztük Raymond [12] rendszerezésével is — kritikailag foglalkozik. Fel-

állítja az Isauridae családot, az Estheria genusz-nevet mint már lefoglaltat elveti és jogos-

nak tartja az Isaura J o 1 y - név használatát. Típus-fajként az Isaura ovata
( L e a )-t

ismerteti. Ebben a kérdésben állást foglalni sem célunk, sem feladatunk, mindenesetre



Nagy : A Mecsek-hegység alsóverfeni faunája 319

*
S?

I

uim
Bzssoq

IU3i3CljB2

IS I I

1 s-g aé Jé J.g Jé Jé s=g Jé Jé Jé Jé Jé s=g !J é
a 33 nS 33 Í3 33 33 33 33 33 33 Ü3 33 3'i 3 ÍI
m cd
— cm"

w —_ r-

cm" cm CM CM CM CM

CD m_
CM* cm"

Í1BUI
zssoq
Áumy

4 A JH?
co co o r-

J- ló 00 ó
I I

I I

o.. <3> cm m

° 8 ® n S -S g g g g s

3
s

mm m cm o ao m o ^ co x^ co o — <o^

ni cm" cm" cm" cm" cm" cm" cm"
—
" cm" cm" cm"

—" —" cm" cm" cm" cm"

o o o o ~ co o r- cm co^ o r-~ cm — cm ^ oí

co co" co" co" co co" co" co cm co co m*" cm cm" cm co" co" co

TZI3ZS OSJB l'S-J

i

<y 5
j

— cm m m r^xcoo—CM^rm^í'CicocDxr'-

>.
jx

sa.ssss.^^'^^^l_ — — — — — CMCMCMCMCM^
m m íry m m m.™ CM CM CM ^CM >,>.>>>,>,>, •

— — d á d á d ~
. <xj 'íxí M X M X X >>

'^4 '>IÍ %-í
v
i—i 'r^i "V-í '«H ‘r^í ‘í^ “>-H Sh /) rf) -J) /> -p. *o

33 S 8 S8S88888|| | | | |33 33 33333333s = = = |~
3 3 « *

— cm co o* m co r- x o> o — cm co ^ m co r- x

mezs
R}ínm

k



320 Földtani Közlöny/ LXXXIX. kötet 3. füzet

mint legújabb kelett, faunahatározásunknál, B o c k rendszertani besorolását vettük
alapul.

A nagy sótartalomingadozást tr eurihalin ,,Estheria”-alakok jelenléte telje-

sebbé teszi azt az sföldrajzi képet, melyet Vadász E. [14] 1935-ben ezekkel a sza-

vakkal rajzolt meg : . csendes sekélyviz medence . . . ,
jobbára a szárazföld fino-

mabb törmelékanyagának fölhalmozódásával. Sík partjain a hullámok játéka fodrozta

a kiszáradó laza finom homokot és iszapot.”
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La fauné des formations du Werfénien inférieur de la montagne Mecsek (Sud de la Hongrie)

E. XAGY J

Jusqu’ici on n’a pás découvert des vestiges d'animaux fossils dans les couches
werféniennes inférieures de la montagne Mecsek dans le sud de la Hongrie en état de
pouvoir étre déterminés. P e t e r s dans són ouvrage paru en 1862 (10) mentionne la

présence de Myacites fassaensis Wiss m. et Posidonomya clarae Buci Mais depuis
on n’a pás réussi á les retrouver. L’auteur a recueilli de nombreux vestiges de Concho-
straca dans les strates de schistes argileux verts altemant avec du grés argileux rouge.
Dans le tóit de ces couches il y a des formations riches en fomies classées dans le sous-

étage campilien.
Au cours de la détemiination les empreintes et les moules de Conchostraca se

sont révélés conime individus de l'espéce Isaura albertii (Voltz). La présence de
cette espéce est en accord avec les vues stratigraphiques et faciologiques concemant
ce groupe de couches.



NOMINA NOVA UND NEUE FORMEN UNTER DEN MIOZANEN MOLLUSKEN

I)r. ac. I,ÁS/,LÓ STRAUSZ

(mit den Tafeln II. und III.)

Palatinia palat ina nov. gén., nov. sp.

(Tafel III, Fig. 15—17)

Eine selír kleine linsenförmige Schnecke, mit einem Durclimesser von 1,4 mm ;

das Geháuse ist dünnschalig, glatt. Das Geháuse besteht aus dreieinhalb Umgángen,
die an Grösse gleiehmássig zunehmen. Zwischen den Umgángen ist eine deutlieh sicht-

bare, aber nicht tiefe Nahtlinie vorhanden. Die obere Seite dér Umgánge ist kaum
konvex (Fig. 1. A. im uugarischen Text, S. 149.) Dér Rand ist scharf. Die untere

Seite ist etwas mehr gewölbt als die obere. An dér Basis werden die übrigen Umgange
vöm letzten Umgang bedeckt, im tiefen und scharf umgrenzten Nabel ist aber ihre

untere-imiere Ecke siclitbar. Die Ebene dér Mundöffnung ist oben etwas nacli

vorne gerichtet, sie weicht aber nur wenig von dér Achsenebene (beziehungsweise

von den vertikalen Richtung) ab. Die Form dér Mundöffnung ist rhomboidartig,

die lángste Seite wird vöm unteren, regelmássig nach aussen gewölbten Bogén gebil-

det, die áussere-obere freie Seite ist bedeutend kiirzer und schwach konvex
;
etwas

kürzer als diese Seite ist die innere-obere (alsó die sich dem darüber liegenden Umgang
anschliessende) Seite,die konkav ist

;
am kiirzesten ist die dem Nabel am náchsten

liegende Seite.

Auf Grund dér wichtigeren Merkmale des Geháuses und dér Mundöffnung scheint

es wahrscheinlich zu sein, dass diese neue Gattung mit dieser neuen Art zu dér Familie

Adeorbidae gehört. Von ihr unterscheidet sie sich hauptsáchlich durch die weniger schiefe

Lage dér Ebene dér Mundöffnung. Bei den Adeorbiden ist die Mundöffnung im allge-

meinen kreisrund, oder dreieckig, oder aber einem abgerundeten Yiereek áhnlieh und sie

láuft hauptsáchlich an dér unteren-inneren Seite nicht in dér Linie dér Achse, sondem
gebogen nach untén und aussen rückwárts ab. Vitrinella Adams 1850, diese zu dér

Gattung Adeorbis gehörende Untergattung (bei Wenz, 12, p. 644—645, Gattung dér

Familie Adeorbidae

)

steht dér oben beschriebenen Form in vielen Hinsichten, besonders

in dér Ausbildung dér Basis und des Xabels nahe. Auch dér Nabel ist eckig be-

grenzt, dér áussere, grössere Teil dér Basis ist gewölbt, dér innere Teil aber,

in dér Náhe des Nabels ist konkav, wodurch auch die scharfe Abgrenzung des Nabels

verschwommener wird. Ein noch grösserer Untersehied von unserer Form besteht dariu,

dass die Mundöffnimg von Vitrinella kreisrund, die Ebene dér Mundöffnung schiefer

und dér Nabel bedeutend weiter ist. In dér Form ist auch die rezente, nur durch eine

Art vertretene Gattung Episcinia Morc h 1875 unserer Palatinia áhnlieh, indem sie

ebenfalls linsenförmig ist und einen scharfen Rand besitzt ;
ihr Nabel ist aber nicht

eckig umgrenzt (12, p. 845).

Das einzige Exemplar dieser neuen Form wurde vöm Verfasser in dér Szabó'sclien

Sandgrube von Várpalota gesannnelt und ist im Museum dér Ungarischen Geologischen

Anstalt rmter Inventamummer M. 1. zu finden.

I Földtani Közlöny
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Potamides (Pirenella) gamlitzensis transdanubicus nov. var.

:

(Tafel II., Fig. 5, 6)

Die Form unterscheidet síeli von dér Art P. (Pirenella ) gamlitzensis Hilber
(4. p. 437—138, Taf. 4, Fig. 2, 3 ; 9. p. 17, 58, 97, Taf. 2, Fig. 27), ferner von anderen

Yarietaten dieser Art (P. gamlitzensis rollei Hilber, 4, p. 439, Taf. 4, Fig. 4; 10, p.
'

68, 191, Taf. 7, Fig. 107, 118, Taf. 8, Fig. 127
;
P. gamlitzensis theodiscus Rolle, 4, pl rj

439—440, Taf. 4, Fig. 5; 10, p. 69, 192, Taf. 7, Fig. 117; P. gamlitzensis pseudotheoX '

discus Strausz 10, p. 69— 70, 192— 193, Taf. 7, Fig. 1 19— 123) darin, dass die Knoten |

'

dér oberen spirálén Reihe in dér axialen Richtung verlángert sind und in dér Hálfte dér

Hölie des Umganges aueh jenen Teil einnehmen, in dem bei den übrigen erwáhnten

Formen zwischen dér oberen und dér unteren spirálén Knotenreihe entweder eine aus-

gesproehene spirálé Furclie, oder aber eine weitere Knotenreihe vorhanden ist. Bei
I

dieser neuen Yarietat wird die obere Knotenreihe von dér unteren nur durch einen
j

sehmalen scharfen Einschnitt getrennt, dér aber nicht etwa in dér Hálfte, sondern jl

im unteren Drittel des Umganges abláuft. Die Skidptur dér Anfangswindungen stimmt i

volkommen mit dér Art P. (Pirenella) gamlitzensis H i 1 b, und ihrer Yarietáten überein j:

und diese Tatsaehe berechtigt uns dazu, dass wir die Fönn nieht als eine selbststándige 1

Art, sondern als eine Yarietat von P. gamlitzensis betrachten.

Das einzige Exemplar stannnt aus dér Szabósehen Sandgrube von Yárpalota
;

und ist im Museum dér Ung. Geologischen Anstalt unter dér Nummer M. 2. untergebracht .

1

Cerithium zeuschneri letkésensis nov. var. (Taf. II. Fig. 7, 8)

l
\ om Typus dér Art C. zeuschneri P u s c h unterscheidet sich die Fönn dadurcli, I

dass liier am Oberrand dér Umgánge an dér Stelle einer Dornenreihe nur eine sehwach
j

entwickelte verschwommene Knotenreihe vorhanden ist, am letzten Umgang sich
j

um die Stelle dér Einschnürung keine zweite spirálé Knotenreihe befindet und die spirálé 1

Skulptur in dér ganzen Hölie dér einzelnen Windungen gleiehmássig verteilt ist, aus 1

ziemlich scharfen und tiefen Furchen und nicht aus ungleichmássigen Linien oder Fádén

wie bei dér Form C. zeuschneri Pusch besteht.

Die Höhe betrágt 14 mm, die Breite 6 mm. Diese Masse sind etwas kleiner als
|

die dér vollkommen entwickelten Exemplare von C. zeuschneri Pusch. Trotzdem ,

kann nicht davon die Rede sein, dass dieses Exemplar nur infoige des jüngeren Alters

eine abweichende Skulptur besitzt. Die Exemplare dér Art C. zeuschneri, die diese Masse
j

aufweisen (d. h. eine Umgangsbreite von 6 mm erreichen), besitzen bereits die charak- i

teristische Skulptur mit den Dornen.

Unsere neue Form stammt aus einer álteren Aufsammlung von Letkés und ist

im Museum dér Ung. Geologischen Anstalt unter dér Nummer M. 7. untergebracht.

Auch drei neue Chrysalliden-Formen sind von Yárpalota, aus dér Szabó'schen

Sandgrube zum Yorschein gekommen. Die Gattimg Chrysallida gehört in die Familie

Pyramidellidae. Ilire charakteristischen Merkmale sind : ein kleines spindelförmiges oder

ovales oder aber kegelförmiges Geháuse, das meistens aus wenigen Umgángen be-

steht. Die embryonalen Gewinde bilden mit dér Hauptachse einen Winkel, dér

grösser als 90° ist und sie werden teilweise vöm ersten regelmássigen Umgang um-

hüllt. Die Skulptur besteht hauptsáchlich aus axialen Rippen. Die Mundöffnung ist

óval, oben eckig, dér Spindelrand besitzt meistens eine spirálé Falté oder einen Zahn.
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Chrysallida pygmaea palatina nov. var.

(Tafel III, Fig 9)

Abgesehen von dér embryonalen Gewinden ist das Gekáuse anderthalb inni lioch,

zwei Brittel mm breit und besteht aus drei Umgángen. Vöm Typus dér Art Ch. pygmaea
1 Grateloup unterscheidet sieh die neue Forin dadurch, dass ihre spirálé Skulptur stárker

entwickelt ist (auf jeder Windung befinden sich 3— 5 Fádén) und mit den fást ebenso

starken axialen Rippen, dérén Anzahl etwa ein Dutzend ausmacht, eine gitterartige

Struktur bildet. Die Form dér Varietát Ch. pygmaea falunica P e y r o t ist etwas

schlanker, die Anzahl ihrer axialen Rippen grösser, und die spirálén Dinien sind etwas

vveniger entwickelt. Die Umgánge von Ch. decussala Montagu sind mehr gewölbt

und die Skulptur besteht aus einem diehteren Gitter. Allé diese Abweichungen sind niclit

nur die Folgen eines jugendlichen Alters.

Unsere Form ist in dér Sammlung dér Ungarischen Geologischen Anstalt unter

Nummer M. 3. untergebracht.

Chrysallida intermixta pseudoflexicosta nov. var.

(Tafel III, Fig. 10-11)

Das Geháuse ist ein und drei Viertel mm lioch, seine Breite betrágt etwa drei

Yiertel mm und besitzt die Form einer abgestutzten Kegel. Die Seitenlinien dér Spira

bilden einen Winkel von etwa 25°, dér apikale Teil ist aber abgestutzt. Ausser den embryo-

nalen Gewinden besteht das Geháuse aus vier Umgángen, die gleichmássig an Grösse

zunehmen, hocli (ihre Hölie betrágt etwa 1,6, 1,0 dér Breite), etwas gewölbt, untén

dacliförmig eingeengt und mit einer scharfen Nalitlinie verseken sind. Die Skulptur

besteht aus 25—28 axialen Rippen, mit gleichmássigen Zwisclienráumen, uíiten sind

sie etwas nach vome gebogen. Am unteren Teil des Umganges werden die axialen Rippen
von zwei schwaclien spirálén Rippen gekreuzt, darunter an dér Basis ist die Skulptur

schwácher entwickelt. Die Basis wird allmálilich und gleichmássig enger, die Mund-
öffnung ist kurz— óval, ihre Höhe betrágt ein Drittel dér Höhe des ganzen Geháuses,

an dér Innenlippe befindet sich eine schwache Spiralfalte.

Sie unterscheidet sich von dér Art Chrysallida intermixta Monterosato
(1 1, Vol. 8, p. 354, Taf. 78, Fig. 19) dadurch, dass bei dér letzteren die Anzahl dér axialen

Rippen geringer ist, die Rippen selbst sind aber kráftiger entwickelt und mehr gerade.

Eine Varietát dieser Art ist auch Ch. intermixta flexicosta B'ucquoy — Dautzen-
berg — Dolli us (2, p. 170, Taf. 20, Fig. 10), ,,Odostomia jeffreysi flexicosta” (11,

Vol. 8, p. 354, Taf. 78, Fig. 20), die dér oben besehriebenen neuen Varietát noch nálier

steht, aber ihre axialen Rippen breiter sind, die Anzahl derselben etwas geringer ist

und die Umgánge nicht dachziegelartig sind. Chrysallida interstincta Montagu bzw.

Ch. interstincta terebellum Philippi ist grösser und die axiale Skulptur ist weniger

dicht und stárker entwickelt.

Die Form ist in dér Sammlung dér Ung. Geologischen Anstalt unter dér Nummer
M. 4. untergebracht.

Chrysallida pseudovindobonensis nov. sp.

(Tafel III, Fig. 12)

Das eine Exemplar ist 1,7 mm hoch und 0,9 mm breit, das andere Exemplar
2,2 mm hoch und 1 mm breit. Das Geháuse ist schmal-oval. Ausser dem embryonalen

Gewinde besteht das Geháuse aus drei Umgángen, die an Grösse ziemlich schnell zu-

7 *
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nehmen und dérén Höhe etwas weniger, als die Hálfte ihrer Breite betrágt. Ilire Seiten- 1

linie ist zieinlich deutlieh gewölbt und sie berühren sich entlang einer tiefen Nahtlinie.
j

Die Skulptur besteht aus etwa 20 starken, geraden axialen Rippen niit breiteren Zwi-
schenráumen ;

etwa im unteren Drittel des Umganges laufen diese axialen Rippen
in einer sehwach entwickelten spirálén Rippe zusammen. Darunter ist noeh eine deutlieh

entwickelte tiefe spirálé Furehe und dann eine breite, starke spirálé Rippe
;
am unteren

Umgang ist in dér Náhe dér Nahtlinie eine weitere starke spirálé Furehe vorhanden,
die aber hier nur teilweise, am mittleren Umgang aber überhaupt nicht zu sehen ist.

An dér Basis verlaufen mehrere, allmáhlieh sehwáeher werdende Furchen. Die Mund-
öffnung ist ein wenig verlangert-oval, sie ist etwa drei Yiertel mm hoch

; an ihrem
inneren Rand, etwa in dér Halfte dér Höhe, befindet sich ein auffallender Zahn. Die

'

Basis ist gleiehmássig gebogen und ziemlich kurz abgeschnitten.

Unserer Form steht Ch. vindobensis Hörnes (Odontostoma vindobononse Hör-
nes) (5. p. 495, Taf. 43, Fig. 25) nahe die aber etwas höher ist und eine mehr kegel-

förmige Gestalt besitzt. Ilire Masse betragen 4x2 mm. Auch in dér Skulptur kommt
eine wesentliehe Abweichung zr Geltung, indem unter dér spirálén Rippe, in dér die

axialen Rippen untén zusammenlaufen, keine spirálén Furclien vorhanden sind. Eine

mehr oder minder áhnliche Gestalt besitzen die Kostejer Formen Ch. vara Boettger
(1, Vol. 51, p. 106, Nr. 337) „Parthenia vara" (13, p. 234, Taf. 11, Fig. 98) und C/i. josephae

Boettger (1, Yol. 55, p. 123, Nr. 431) ,,Pyvgulina josephae

”

(13, p. 235, Taf. 11,

Fig. 99) bei denen aber am unteren Teil dér Umgánge nur spirálé Rippen, aber keine

Furchen zu sehen sind.

Das Stück ist in dér Sammlung dér Ung. Geologischen Anstalt unter dér Nummer
51. 6. untergebracht.

Katica (Lunatia?) szobicnsis nov. sp.

(Taf. III, Fig. 18-22)

Das Geháuse ist óval, 14 mm breit, 13 mm hoch. Es besteht aus fünf Umgángen,

dér letzte Umgang ist selír gross, die Spira sehr kiéin, kaum emporstehend, die Seiten-

linie dér Spira schwach konvex. Die Mundöffnung ist óval, fást halbkreisfömiig, ihre

Höhe betrágt 9 mm, die Breite 5 mm (da aber die Aussenlippe etwas besehádigt ist,

ist dieses Mass nicht ganz zuverlásshch) . Die Innenlippe ist ziemlich dick, breit, fángt

oben beim Ende dér Nahtlinie mit einer Breite von 3 inni an, ihre Grenze an dér linken

Seite weist eine umgekehrte S-Fomi auf, wird zuerst 2,5 mm schmal und dann 5 mm
breit und kört an dér unteren linken Seite des Nabels mit einer plötzhchen Rück-

biegung auf. Dér Nabel ist sehr eng und sehr tief, bildet einen kegelförmigen Hohlraum

mit einer kreisrunden Basis, dessen Durchmesser anderthalb mm ist, mid liegt von

vorne durch den Kahus dér Innenlippe und von hinten durcli die Innenwancl des letz-

ten Umganges begrenzt. Yom rechten unteren Rand dér Nabelöffnung verláuft eine

diinne spirálé Kanté mit einer plötzhchen Erhebung gégén das Innere des Nabels hin.

Die eigenartigen Merkmale des Nabels weichen in einem ziemlich grossen Masse

von den Untergattungen Katica S c o p o 1 i 1777, sensu stricto und von Lunatia Gray
1847 ab, weil bei diesen die Öffnung des Nabels meistens weiter ist und durch den Kallus

dér Innenlippe nicht in solcliem Masse eingeengt wird, wie bei unserer Form. Unter den

imgarischen Natica-Arten gibt es keine, die mit unserer Fönn (auch ungeachtet die

Merkmale des Nabels) vollkommen übereinstimmen würde.

Die Gestalt von Katica (Lunatia) cetena helicina Brocclii ist sehr variabel

und es kann vorkommen, dass bei dieser Art aus dér Seitenlinie dér Spira die einzelnen

Umgánge sich nur wenig erlieben, obwohl sie meistens sehr gewölbt sind und die Seiten-
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liiiie dér Spira wellig maciién. Aber aucli die Spira dér Exemplare mit verháltnismássig

flacheren Umgángen ist viel höher und erliebt sich viel mehr vöm letzten Umgang empor,

als bei N. (Lunatia?) szobiensis.

Das einzige Exemplar ist aus Szob bekannt und ist in dér Sammlung dér Ung.

Geologiselien Anstalt unter dér Nunnner M. 5. untergebraeht.

Terebra (Hastula) slriata cserhatensis nov. nm.
(Taf. III, 13- 14 Fig.)

Hastula hungarica (non Halaváts), Meznerics (7. p. 56, 142, Taf. 8, Fig. 4)

Dér Artname »hungarica<t wurde bereits von Halaváts im Jahre 1884

fiir eine Terebra-Art, die ebenfalls in die Untergattung Hastula einzureihen ist gebraucht.

(3, p. 179— 180, 212, Taf. 4, Fig. 6). Wenn wir alsó den Namen Hastula nicht als eine

l'ntergattung innerhalb dér Gattung Terebra betrachten würden, sondern als eine selb-

stándige Gattung, würde dér von Meznerics gebrauchte Nalmié auch in diesem

Falle homonym. Die Fönn t>Hastula hungarica Meznerics* unterscheidet sich

von dér Art Terebra (Hastula) striata Basterot 1825 nur selír wenig, nur die Anzahl

dér axialen Rippen ist etwas geringer und die Rippen sind etwas kráftiger entwickelt.

Xacli \’erfassers Auffassung ist dieser Unterschied nicht so gross, dass .dadurch eine

spezifische Abtrenmmg begründet wáre, sodass er die Form von Meznerics nur als

eine Yarietát ansehen möchte.

(Tafelerklánmg und Literatur befinden sich im ungarisclien Text S. 153).



SZIRÉNA-LELET ERDÉLYBL

Dr. Fl'CHS HERMANX

Összefoglalás: Szerz a cikkben egy jelentsebb sziréna-leletet ismertet a kolozsvári eoceu
korú fels durvamészk rétegekbl, amely valószínleg egy és ugyanazon állat, részben
különböz típusú, tehát nyilván elüls és hátsó, túlnyomórészt teljesen ép bordáiból áll.

Az erdélyi óharmadidszaki tengeri képzdmények világszerte ismert lelhelyei

a szirénáknak. A Kolozsvár (Cluj) környéki eocén korú képzdmények bizonyos szintjei

bvelkednek e tengeri emlsök maradványaiban (fleg a bordák gyakoriak). E sziréna-

maradványokat Koch A. idejében általában a Halitherium nemzetséghez tartozóknak

vélték. Újabban- S i c k e n b e r g, O., majd Tulogdy J., az elfordulások korát

figyelembe véve az Eotherium vagy Prototherium genuszt tartja valószínnek.

7. ábra. Az erdélyi sziréna -lelet. — Fig. 7. I)er Sirenenfund aus Siebenbiirgen

E cikk keretében ismertetett lelet Kolozsvárról, a Kis-Szamos (Somesul Mié)

medrének eocén korú képzdményeibl („fels durvamészk rétegek”) került el. Az
együttesen elforduló gazdag és változatos smaradvány-társaság az skömyezeti
viszonyok megállapítása mellett lehetvé tesz,i majd leletünk pontos korbeli párhuzamo-

sítását is, a hasonló, de távolabbi elfordulásokkal.

A sziréna-lelet összesen 10 bordából áll (ebbl 8 ép, a többi hiányos). Ezeket

sikerült a kemény mészkbl úgy kivésni, hogy a preparálási és ragasztási mvelet
befejezése után visszahelyezlietk voltak eredeti helyükre s így a leletet lefényképez-

hettük, és az összképet tanulmányozhattuk. (Késbb az egész leletet mindenestl

kiemelve a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem slénytani laboratóriumába szállí-

tottuk.)
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A csontok elhelyezkedésébl arra következtethetünk, hogy egy és ugyanazon

állat különféle bordatipusairól lehet szó, amelyek a tetemtl nem nagy távolságra

temetdtek be a partközeli, sekélytengeri övezet iszapjába. (A közelben feltételezhet,

az anyakzetben elrejtett más egyéb vázrészek feltárására irányuló munkálatok, egyelre

nem vezettek eredményre.) A leletkomplexum központi részében a csontok rendszer-

telenül, egymás hegyén-hátán fekiisznek, amibl arra következtethetünk, hogy ezeket

a víz mozgása sodorhatta össze.

A rendszertani hovatartozás kérdését a szerz az itt közölt lelethez tartozó bordák

és a jövben begyjtend újabb, a bordáknál többet mondó maradványok tüzetes

tanulmányozása alapján szeretné eldönteni. Annyit azonban már most megállapíthatunk,

hogy a szóban forgó kolozsvári, elliptikus átmetszet sziréna-bordák nagyobb hasonló-

A bordák méretei

Sorsz. Lelt. szám Hosszúság* Húr Kerület** Megjegyzés

1 A 84 /J 48 cm 37 cm 1 1 cm kiegészített

2 A 84./E 46 cm 36 cm 1 1 cm

3 A 84 A 43 cm 34 cm 10 cm*** kiegészítve

4 A 84/F 39,5 cm 32,5 cm 9,5 cm

5 A 84/1 39,5 cm 33 cm 8,7 cm laposabb típus

6 A 84/

B

39 cm 32,5 cm 10 cm

7 A 84/

H

36,5 cm 32 cm 8,7 cm lapos típus

8 A 84/C 36 cm 31 cm 9 cm lapos típus

9 A 84/

D

27,5 cm 25,5 cm 10,5 cm a többiektl elüt, enyhén ívelt

10 A 84/0 — — töredék, 7., 8. típusához közel-
álló (?)

* A bordák küls oldalán mérve.
** A borda legvastagabb, ill. legszélesebb részén mérve.
*** A mérhet legvastagabb részén mérve

;
a valóságban valamivel vastagabb.

ságot mutatnak pl. az Ábel mvében ábrázolt középseocén korú Eotherium aegyp-

tiacurn O w. mells bordáival, mint pl. azokkal a — nagy valószínséggel Halitherium-

nak minsített — maradványokkal, amelyeket az utóbbi idben Hunger, R. és

Magalowski, G. ismertettek a középnémetországi oligocén képzdményekbl.
Ugyanis a kolozsvári nagy, vaskos mellkasi bordák vonalai, illetleg hajlata, íve finomabb,

illetleg töretlenebb, mint a fentemlített németországi megfelel bordáké.

E bordák méretei alapján hozzávetlegesen 2 méteres testhosszra gondolhatunk

(tehát kisebbre mint pl. a Halitherium schinzi). De figyelembe kell vennünk azt is,

hogy a környékrl ismerünk jóval vaskosabb, ugyancsak elliptikus átmetszet bordákat
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is. Hogy ez a különbözség fajbeli, nem-beli (hím, nstény) avagy a borda anatómiai

helyzetébl következik-e, egyelre nem dönthetjük el.

Megemlíthetjük még azt, hogy leletünk értékét az is növeli, hogy kolozsvári,

st romániai vonatkozásban is, páratlan a maga nemében.

Ein Sirenenfund aus Siebenbürgen

Dr. H. l'UCHS

Yeríasser beschreibt aus den oberen Grobkalkschichten des Eozáns in dér Umge-
bung von Kolozsvár (Cluj) einen ziemlich bedeutenden Sirenenfund, dér aus meistens
vollkommen unverselirten Rippen versehiedenen Typs (Yorder- und Hinterrippen) eines

und desselben Tieres bestelit.



HÍREK ISMERTETÉSEK

Tudományos minsítéjek

1959. április 28-án volt Gr áss el Ív Gyula kandidátus „A komplex anion-

potenciálok szerepe és jelentsége a geokémiában” c. doktori értekezésének megvédése.
Az opponensek és az Elnökség véleménye alapján a tudományok doktora magasfokozat
odaítélése érdekében Elnökség javaslatot terjesztett a Tudományos Minsít Bizottság
elé. Az értekezés opponensei Erdey-Grúz Tibor, Szádeczkv-Kardoss
Elemér akadémikusok és P a n t ó Gábor a föld- és ásványtani tudományok doktora
voltak.

1959. június 8-án rendezték meg Jánossy Dénes „A Eambrecht Kálmán
barlang fels pleisztocén gerinces faunája és a rissz-wiirmi interglaciális problémája”
c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitáját. A opponensi vélemények és vita alapján
Elnökség egyhangú javaslatot tett a Tudományos Minsít Bizottság felé a kandidátusi
fokozat odaítélésére. Az értekezés opponensei É h i k Gyula a biológiai tudományok
kandidátusa és K r e t z o i Miklós a föld- és ásványtani tudományok doktora voltak.

A Csehszlovák Tudományos Akadémia keretében mköd Csehszlovák Minera-
lógiai és Geológiai Társulat közgylésén, 1959. január 27-én Prágában a Társulat választ-
mánya javaslata alapján Dr. h. c. Vadász Elemér akadémikust, a Magyar Földtani
Társulat örökös díszelnökét és Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér akadémikust,
a Magyar Földtani Társulat választmányi tagját egyhangúlag a Társulat tiszteleti tagjává
választották. E kitüntetéssel elssorban a geológiai tudományok területén elért eredmé-
nyeiket akarták értékelni és azt a nézetüket akarták kifejezni, hogy e tudomány vezet
szakembereinek tartják ket. A csehszlovák geológusokkal fennálló kapcsolataikat
nagyon értékesnek tartják és a jövben is fenntartani és kimélyíteni óhajtják.

Újabb adatok a borsodi alsómiocén rétegek ismeretéhez

Az Országos Földtani Figazgatóság által irányított földtani távlati kutatások
nyersanyagbázisaink gyarapításán kívül jelentékenyen hozzájárulnak hazánk földtani
megismeréséhez is. A távlati kutatások közül ezen a téren élen jár a borsodi szémneden-
cében Jákfalva és Felsnyárád határában folyó „mintakutatás”. Itt mind a kszéntele-
peket, mind a kísér meddkzeteket korszer anyagvizsgálatnak vetjük alá. A kuta-
tásban több kutatóintézet (Magyar Állami Földtani Intézet, Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet, Bányászati Kutató Intézet, Tudományegyetem Ásványkzettani Intézete stb.)

vesz részt. A folyamatban lev vizsgálatokról számos értékes tanulmány készül. A terv-
szeren történ, széles körrí, komplex kutatás máris több figyelemre méltó eredményre
vezetett. így megállapítást nyert, hogy a borsodi szénmedence északi részében a szén-
összlet alatt a helyenként 1Ö0 m vastagságot meghaladó „alsó” riolittufa fekiijében
tengeri és elegyesvízi, mikro- és makrofaunájú f. oligocén vagy legalsó miocén rétegsor
található. (Tympanotonos margaritaceus Br, Granulolabmm plicatum Bru g.) Utóbbi
fekiijét terresztrikus agyag és egy, a borsodi eddig ismert kszeneknél idsebb, kszén-
összlet alkotja. Ez valószinleg a becskei kszénteleppel analóg. A lemélyített kutató-
fúrások a hegységszerkezeti formáknak az eddiginél pontosabb térképre rögzítését tették
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lehetvé. így sikerült kimutatni a Damóvonal folytatását észak felé a Sajón túl, továbbá
az Upponyi- és Rudabánvai-hegységeket a mélyben összeköt vonalat is. Ezek mentén
valószínleg megismétld kéregmozgások történtek. A bányászatra nézve legjelentsebb
a helvét és szarmata határán történt orogenezis. Helyenként kisebb mérték posztszarmata
elmozdulásokat is ki lehetett mutatni.

Reméljük, hogy az Országos Földtani Figazgatóság módot fog találni arra, hogy
a komplex kutatás tudományos eredményeit tárgyaló anyagot teljes terjedelmében
kinyomathassa és monografikus összeállításban a szakköröknek bemutassa. Ezzel
nem csupán a borsodi szénmedencét ismertetnénk, hanem valóban „mintát” nyújtanánk
a tudományos kutatás és a bányaipar gyakorlati célkitzéseinek szoros összehangolására.

T a s k ó

Megjegyzések egy „válasz”-ra*

Schmidt Eligius Róbert a Bányászati Lapok 1959. 1. számában közölt írá-

sában reflektál könyvével kapcsolatos megjelent kritikámra. E reflexióhoz szeretnék
néhány megjegyezést fzni.

Mit tartalmazott ez a kritika? A kritika lényegében a következket tartalmazta:

1 . Szerz által feltételezett pulzáció nincs megalapozva sem fizikai, sem energetikai

oldalról, és szerz belle levont következtetései ellentmondásban vannak mind a meg-
figyeléssel, mind egymással. Ezért a ráépített elméletnek mncs meg a létjogosultsága.

2. Szerz csaknem teljesen figyelmen kívül hagyta az utolsó 25 év geofizikai

megfigyeléseit, vizsgálatait és az ezek alapján elért ereduiény'eket.

3. Szerz figyelmen kívül hagyja a fizika és mechanika alapmegfigyeléseit és

alapelveit (energia megmaradásának elve, tömegvonzás törvénye, áramlások törvényei

stb.)

4. Szerz nem mutat nagy jártasságot a fizika és mechanika vizsgálati módsze-
reiben és alapfogalmaiban, holott maga szögezi le, hogy a geomechanika ,,. . . mvelé-
séhez a földtani, nevezetesen a tektonikai ismereteken felül a mechanikában való nagy-
fokú jártasságra is szükség van”.

5. A könyv egyes adatai, bizonyításai megbízhatatlanok, még ha el is tekintünk

a rajzolók esetleges tévedéseitl.
A fenti állításokat ha nem is fogalmaztam meg ennyire szabatosan, a könyv

anvaga alapján be is bizonvítottam, felhasználva a fizikai alapismereteket, a Földre

vonatkozó alapmegfigyeléseket, a logikát és a természettudományok bizonyítási mód-
szereit. A bizonyításba csak a legegyszerbb és legegyszerbben cáfolható, legnyilván-

valóbb tévedéseket, hibás állításokat és következtetéseket vontam be, már csak azért is,

mert egy, a részletekbe és finomságokba is belemen kritika lényegesen nagyobb terje-

delmet kívánt volna.
Schmidt. E. R. reflexiója a fenti állításokat nem cáfolta meg. Le kell szögezni

azt is, hogy a természettudományik és így a fizika módszereivel megalapozott állítá-

sokat semmiféle bel- vagy külföldi tekintélyre való hivatkozással nem lehet érvényte-

lenné tenni. Itt csakis logikus, természettudományi módszereken és megbízható adatokon

nyugvó cáfolat fogadható el. S miután ilyTet eddig nem kaptam, állításaimat fenntartom.

St, hajlandó vágyik megjelent kritikámat a Földtani Társulat, Bányászati Egyesillet,

Geofizikus Egyesület és a Fizikai Társulat által közösen rendezett ülés keretében vita

alá bocsátani.
Azonban olyan „választ”, amely' mindennel foglalkozik, csak éppen a konkrét

megállapításokkal nem, cáfolatnak nem tekinthetek, s az ilyenre a jövben
reflektálni nem fogok.

A fogalmak tisztázása érdekében meg kell még említenem, hogy' egy kritika nem
aszerint épít vagy’ romboló, hogy dicsér vagy támad. Egy kritika lehet épít akkor is,

ha feltárja a hibákat.
Engedjék meg azonban, hogy' ezivttal a cikk két ,,személyes jelleg” állításával

is foglalkozzam.
I. Azt állítja szerz, hogy' egyr

- akadémiai ülés után kijelentettem, hogy könyve

lektorálását nem vállalom. Ez igaz is. Csak azt felejtette ki cikkébl, hogy azért nem

*K reflexiómat közvetlenül Schmidt Eligius Róbert válaszának megjelenése után beküldtem

közlés végett a Bányászati Lapoknak, azonban a lap felels szerkesztje 1959. I\ 13-an kelt leveleben

arról értesített, hogy e cikket lapjában nem közölheti, (a szerz)
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vállaltam könyve hivatalos lektorálását, mert azzal vádolt meg, lia ersebb kritikát

gyakorol a vizsgálataimmal kapcsolatban, akkor én mint lektor, könyve megjelenését
megakadályozom. Ezt a függséget óhajtottam a hivatalos lektorálásról való lemon-
dással megszüntetni. Meg kell említsem, hogy régebbi lektori véleményeimnek lényeges
részét nem vette figyelembe. Könyvének végleges szövegébl azonban
három oldalt megmutatott. Mégpedig a könyve 22. oldalán kezdd fejezetet. Kérdem,
ha azt nem a legjobb lelkiismeretem szerint igyekeztem kijavítani, azalatt a néhány perc
alatt, amíg a kezemben hagyta, akkor miért tartalmazza ez a rész a legkorszerbb
adatokat? Miért van ellentmondásban már a következ, 25. oldallal, ahol szerz a föld-

magot hibásan merevebbnek tételezi fel a köpenynél? Miért maradtak ki az irodalomból
Birch, K u li n - R i 1 1 in a n n, Ranisev munkái, mikor itt hivatkozik rájuk?

Azt is elfelejtette megemlíteni, hogy felajánlottam a teljes mechanikai rész nem
hivatalos átnézését, 'de azt nem óhajtotta igénybe venni.

II. Reflexiójában az ,,én általam felállított tételek” között említi a következt:
„A bolygók és így Földünk is, atomátalakulásos tágulása során levetik küls héjaikat,

majd mint pont (valamivel késbb: mint nem egészen matematikai pont) tovább kerin-

genek pályájukon, majd a nyomás alól megszabadulva és további hlés következtében
újra tágulni, növekedni kezdenek”. Nos, én soha, sehol, senkinek ilyet, vagy ehhez
hasonlót sem írásban, sem szóban nem állítottam. Reflexiójának tehát ez a része is az

5. pontban felhozott állításom megersítését jelenti.

Most pedig rátérek az utolsó megjegyzésemre. Miért írtam a könyvrl szóló
kritikát ?

Szerz 30 év eltti kezdeményezése, hogy mechanikai alapokra kell helyezni a

geológiát, tektonikát, igen helyes célkitzés volt. A végrehajtásnál azonban — mint
idézett kritikámban azt kifejtettem — e mechanikai megalapozás helyett csupán mecha-
nikai mezbe öltöztetett elméletek születtek, amelyek helyenként az elemi fizikai felté-

teleknek sem tettek eleget. Sajnos tény, hogy különösen az idsebb geológus generáció
fizikában való jártassága nem nagy, s így nem vették észre, hogy az eléjük tárt mecha-
nikai fogalmakba burkolt elképzelések megalapozottsága semmivel sem több, mint az

tisztán földtani megfigyeléseket és fogalmakat tartalmazó — fizikai szempontból
intuícióra épített — hipotéziseik. Ezt a tévhitet valakinek el kellett oszlatni, hogy e

mechanikailag eléggé meg nem alapozott ,,geomechanika” a maga reális helyére kerüljön.

Egyed

Tudománytörténeti jegyzetek egy elkésett francia nekrológ nyomán. A legrégibb

immár 129 éves francia Földtani Társulat folyóiratának, hozzánk most érkezett, múltévi
utolsó számában jelent meg a több mint három évtized eltt elhunyt Haug E., a
párizsi Sorbonne egykori földtan tanárának, a földtan egyik klasszikus kiválóságának
kési nekrológja.* Eugeon M., az ellnínyttal egyívású barát és kongeniális svájci

szaktudós, az általa tervezett s Haug érdemeihez méltó, monografikus emlékiratot,
sokirányú újszer földtani munkássága miatt, nem készíthette el, s két évvel ezeltt,
82 éves korában meghalt. Az egyik volt tanítvány tollából most megjelent kési meg-
emlékezés, a magyar földtani oktatás félévszázadot meghaladó törekvései és megvaló-
sított irányelvei tekintetében kelti föl figyelmünket.

A magyar földtani oktatás százéves történetében Szabó József a budapesti
tudományegyetem els magyar ásványföldtan tanára, legnagyobb geológusaink egyi-

kének önálló, új irányt jelent mködése után,** talán sok más tudományhoz hasonlóan,
a habsburgi nyílt vagy burkolt németesítés akaratlan hatása alatt, hosszú idn át a
német irányzat uralkodott. Félévszázad eltt, nagyérdem tanárunknak nagy’ peda-
gógiai alapozottságú földtan tanítása csak a középiskolai tanárjelöltek igényeihez és

színvonalához igazodott. A földtan tudományának lényegét, mvelési módját és irányát
magunknak kellett külföldi könyvekbl megismerni, valósággal fölfedezni. Erre az idre
esik Haug ríj földtani szemlélettel telített Traité de géologie cím könyvének meg-
jelenése (1907—1911). Helyezetünk jellemzésére említhetjük, hogy ennek a könyvnek
megrendelésekor fölvetdött az a kérdés, hogy francia könyvre nálunk nincs szükség.
Azóta ez a könyv, mindmáig terjeden a földtörténeti kutatásnak alapvet bibliája,

* Lutaud E. : Emilé Haug 1861—1927. Bull. Soc. Géol. de Fr. 6. sér. t. 8. 1958.
** Vadász E. : A budapesti Tudományegyetem földtan tanszékének százéves története. EI/TE

Termtud. Kar Évkönyv 1954.
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nálunk a németes leíró irányzat fölszámolását segít munkaeszköz, a földtani gondolko-
dásra nevelés iránymutatója. Haug munkája nyomán alakult ki bennünk "a földtan
tudományos mvelésének oknyomozó rendszere, aminek érvényre juttatását a fasiszta
elnyomatás akadályozta s a fölszabadulás óta megvalósult geoíógusképzésben érvényre
juttattunk és kritikailag kifejlesztettünk. Ezen az alapon építettük ki legelsül, termé-
keny francia tudományos kapcsolatainkat.

Haug E. személyi jellemzésének olvasásával tanulságos reánk nézve az a meg-
állapítás, hogy nagyon magas piedesztálra emelte a tudós s az egyetemi professzor esz-
méjét, ami ma idszertlennek tnik. Elhárította, st megvetette tudományának üzletes,
pénzszerzési fölhasználását, kivéve a közösség, a nemzet érdekében végzett díjmentes
tudományos vizsgálatokat és szakvéleményeket. Önzetlen francia patrióta volt, aki
fiatal korában elhagyni kényszerült a német elnyomatás alatt álló elszászi szkebb
hazáját. Igazi l'art pour l'art tudós, akinek tudományos megállapításaiból, tanításaiból
sokan pénzkeresk lettek, maga azonban igénytelen zárkózottságában távoltartotta
magát a fizetett gyakorlati geológiai tevékenységtl, ami szerinte veszélyeztette a tudo-
mányt. Ennek a ma már indokolatlannak látszó felfogásnak megértésére tudnunk kell,

hogy a századeleji kapitalista föllendülés, majd az els imperialista világháború során
elpusztult javak és nyersanyagok pótlására fokozott módon megindult a kszén, érc,

olajkutatás, ami új, ismeretlen területek felé irányította a tkés országokat. Ezek a
kutatások már nem történhettek a véletlen , .jószerencse” alapján, a tudomány fejldé-
sébl adódó szakismeretek fölhasználását igényelték. A földtan történetében lezárult

az egyes területek célul kitzött földtani megismerésének és térképezésének idszaka
s fölváltotta a megismerések eredményeinek közvetlen célú hasznosítása. Ebbl eredt
a gyakorlati geológusok foglalkoztatása, illetve a kezdetben még kevés számú geológus-
tudósok tudásának ilyen irányú igénybevétele. Az elz háború utáni, átmeneti idszak-
ban nemcsak Haug, hanem más kiváló geológus szaktudósok is elhárították ezt a
,,fizetett"munkát, ami kétségtelenül az elmélyült tudományos munka rovására történt.

Ezt a fölfogást annak idején magunk is vallottuk s a kapitalizmus erkölcstelen kihatá-
sainak ösztönös gylöletével itthon nyomtatásban is kifejezésre juttattuk: „A földtan
jelentségének és létjogosultságának kizárólag csak gyakorlati tevékenység szerinti

megítélése fájdalmasan érinthet mindenkit, aki ennek a tudománynak mvelésére a
tárgy iránti szeretetbl, bels idealizmussal és hivatottsággal indult. Megbénítólag hat
minden tudományos intézményre, ha úton-útfélen csak a napról-napra aprópénzre vált-

ható tevékenységre szorítják s minden más esetben állandóan a fölöslegesség vész-

harangját kongatják fölötte.’
5*** Ez a kapitalista országokban most is fönnálló veszély,

nálunk a szocializmust épít országokban elmúlt s tudományos fejldésünk az elmélet

és gyakorlat összetartozó egységében kell szabadságot és lehetséget biztosít a távlati

elméleti alapkutatásoknak, függetlenül azok várható eredményeitl is.

Életírója Haug professzort türelmetlen és ingerlékeny, néha durva, szigorú,

de igazságos kritikusnak jellemzi. Ezért sokan nem szerették és féltek tle, pedig senkivel

sem volt igaztalanul bántó. Nem volt tartózkodó, elkelén mesterkélt, simulékony
akadémikus. Reánk nézve is tanulságos, hogy nem annyira kiváló szaktudósi mivolta,

hanem nacionalista alapon kapta meg fiatalon az egyetemi tanszéket, az idsebb, nagy-
hír Depéretvel szemben, mégis a világirodalomban páratlan szakmunkássága
mellett, a Francia Akadémia két ízben leszavazta, simulékonyabb, alkalmazkodó szak-

társaival szemben. Úgy tnik, mintha ez a módszer is általános nemzetközi vonása lenne

minden Akadémiának. Talán az is általános szakemberi tünet, hogy a nemzetközileg

elismert Haugot. akitl életében modora, viselkedése miatt mindenki félt, halála után
siettek támadni hazájában törpe epigonok, kisebb tudományos tévedéseinek föl-

nagyítása alapján.

A magyar földtan a kései nekrológ alkalmából is változatlanul hódol Haug
személyében a franciás tudományos irányzatnak, amelyet a szovjet példa mellett továbbra
is követni kiván.

Vadász Elemér

*** Vadász E. : A gyakorlati földtan lényege és hazai teendi, (b. k. 1. 1927.)
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A földtani tudományok kezdetei Oroszországban (A természettudományok törté-

nete Oroszországban. Geológia. I. köt. 2. rész. Moszkva 1957. ASZÚ Tud. Ak. kiadása.)

A több kötetre tervezett sorozat második kötetébl, általános tájékoztatás céljából
közöljük az orosz földtan kezdeteire vonatkozó adatokat. A földtani kortáb-
lázat ki d o Igozása a 18. század tudósainak még nem sikerülhetett, mert — bár
Lomonoszov és mások helyesen értékelték a kövületeket mint fontos földtani
dokumentumokat — nem tudták alkalmazni a kronológiára. A földtan fejldése csak
a biológia, fizika, kémia, fizikai földrajz és más tudományágak fejldésével kapcsolatban
volt lehetséges. A 18. században még csak sejtették, hogy' a jövben milyen nagyr jelen-

tség lesz a kövületek vizsgálata. Goethe 1782-ben írt egyik levelében megjósolja,
hogy el fog jönni az az id, amikor a kövületeket kormeghatározásra fogják felhasználni.

Az slénytani módszer felfedezje azonban, az angol Smith William (1769— 1839)
volt. A 18. és 19. század határán Franciaországban is kezddtek slénytani vizsgálatok,
melyek dönt fontosságinak a földtan történetében (Cuvier, Lamarck, fi r o n -

gníart).
A 19. század 40-es éveiben H e r z e n a következ szavakkal jellemezte az slény-

tan fejldését: „Az elmúlt világ feltámad sírjából, hogy tanúskodjék a föld felszínén

végbement változásokról . . . Az slénytan feltárja a törvényszer összefüggéseket a
földtani korok és azok szerves világa között."

A földtan történetében nagy jelentségek az orosz és külföldi tudósok sztrati-

gráfiai kutatásai Oroszország végtelen területein, a permi idszak elhatárolása, a devon
és más idszakok kiterjedésének meghatározása körül.

Az slénytani módszer alapján kifejldött rétegtan eredményei elsegítik a tekto-
nika, sföldrajz és az általános földtani tudományok elrehaladását. A földtani kor-
táblázat kidolgozásával lehetség nyílt arra, hogy' a szerves világ és az élet feltételeinek

történetét rekonstruálják.

A földtan evolúciós elmélete a 19. század kezdetén.
A 19. század els felében a földtan fejldését éles eszmei viták kísérték (neptunizmus —
plutónizmus) . Az alapokat a 18. század tudósai rakták le (Kant — Laplace elmé-
let), a vallásos dogmák megrendülése. (Lomonoszov, Buffon, Hutton).
A francia materialisták: La Mettrie, Diderot, Lacépéde és Darwin
eszméit Lamarck tovább fejleszti (Hidrogeológia 1802. A zoológia filozófiája

1809). A Föld domborzatának változandóságáról az orosz tudósok is beszéltek. 1806-ban,

a moszkvai egyetem ünnepi ülésén Dvigubszkij professzor (1771— 1839) „A föld-

felszín jelenlegi állapotáról" c. eladásában Lomonoszov eszméit fejtegette. Igen
érdekes Loveckij A. L. cikke „A szerves eredet éghet ásványi anyagokról" (1830).

Cuvier „A fosszilis csontok vizsgálata" c. könyvének elszavában megalkotja
a katasztrófaelméletet (1812). E nagy természettudós tanainak óriási

hatása volt a földtanban és a biológiában. Csernisevszkij szerint fleg azért,

fiiért azok megfeleltek a kor szellemének. Engels pedig azt írja, hogy Cuvier
elmélete „szavakban forradalmi és lényegében reakciós", mert „a csodát megtette a
természet lényeges lendíterejévé". A 19. század második negyedében fleg B u c h és

Elie de Beaumont munkáinak hatására a katasztrófaelmélet átalakul és a leg-

több plutonista tanításainak szerves részévé válik.

Az evolúciós elmélet a 19. század második negyedében
és az orosz tudósok szerepe annak továbbfejlesztésében.
Már a 19. század els negyedében is éles harc folyat a katasztrófaelmélet és az evolú-
ciós irányzat hívei közt. Megsemrfiisít csapást mért a katasztrófaelméletre L y

r e 1

1

(1797—1875), amidn „A földtan alapjai" c. mvét megírta (1830—33). L y
r e 1 1

aktualisztikus módszerét az orosz tudósok már mvének megjelenése eltt alkal-

mazták. Szevergin V. M. munkáiban találkozunk a küls földtani erk szere-

pével a földfelszín kialakításában. Az aktualizmus módszerét alkalmazták az orosz
bányamérnökök is, akik a szentpétervári bány'ászati akadémián Szokolov D. I.

eladásait hallgatták.

Szokolov (1788— 1852), aki egyben a szentpétervári egy'etem professzora is,

az evolúciós elmélet híve és népszersítje. 1839-ben megjelent „Geognózia" c. tanköny've
írásakor még nem ismerte Lyell munkáját. Második könyve 1842-ben jelent meg,
ennek már I, y

r e 1 1 ;,A földtan elemei" c. köny've szolgált mintaképül. Számos orosz
tudós foglalkozott geológiával és paleontológiával is, akik az evolúciós elmélet hívei
voltak, többek közt P a n d e r H. I., Eichwald E. I., G o r j

a n i n o v P. F.,

Scsurovszkij G. E., R u 1 j
e K. F. és K a i s e r 1 i n g A. A.
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Az evolúciós tanok gyzelméért folytatott harcban kiemelked szerepe volt
R ülje professzornak, a moszkvai egyetem zoológia tanárának (1814—1858). A 19.
század els felében megoldatlan problémát jelentett az Orosz síkságot borító vándor-
kövek eredete. Razumovszkij G. K., Rulje és Szevergin V. M. bebi-
zonyították e hordalékok glaciális jellegét és visszautasították az özönvízelméletet.
Rulje professzornak komoly nehézségei is támadtak a papsággal, amely félt attól,
hogy a kispolgárok és parasztok ez új eszmék hatására ,,a Teremtés Könyvében csak
mitológiát fognak látni”. Viszont a cenzor engedélyezte könyvének kiadását azzal az
indokkal, hogy nézetei egyeznek Lomonoszov földtani eszméivel. Rulje néze-
teire nagy hatással voltak a forradalmi demokraták: Herzen és Belinszkij
eszméi is.

A neptunizmus és pluton izmus harcának folytatása.
A plutonisták gyzelme. A két elmélet hívei közt a 18. század végén folyó
elkeseredett küzdelemben a 19. század els negyedében átmenetileg a neptunisták
kerekedtek felül. A szentpétervári Bányászati Akadémián Meder P. I. Werner
tanítványa volt és az szellemében adta el a geognóziát. 1804-ben meghívták a moszkvai
egyetemre Wernernek egy másik tanítványát: Fischer G. I.-t. Szevasz-
t y a n o v A. F. akadémikus 1810-ben kiadta „Geognózia” c. könyvét, amelyben közli
Werner eladásainak szövegét. Ez tankönyvül szolgált abban az idben." A neptu-
nizmus híve volt E i c h w a 1 d E. I. is, aki Berlinben végezte az egyetemet. Azonban
más orosz tudósok már a 18. és 19. század határán a plutonizmushoz közelálló nézeteket
vallottak. Szevergin V. M. bebizonyította a bazalt vulkáni eredetét. G a 1 i c i n
D. A. ismert orosz tudós és diplomata (1734—1803), természettudományi, történeti,

filozófiai és közgazdasági könyvek szerzje, plutonista nézeteket hirdetett. 1793-ban
,,Buffon védelmében” címen könyvet adott ki Hágában, ásványtani szótárt „Az ásványok
módszertani leírása” címen. Galicin Voltaire és Diderot barátja volt.

Az orosz tudósok, ha el is fogadták a neptunizmusr, nem voltak vakbuzgó hívei

Wernernek. Dvigubszkij, Szokolov és Szevasztyanov kriti-

zálták Werner tanait. Iovszkij A. A., a moszkvai egyetem professzora, 1828-ban
könyvet írt „Kézikönyv a földgömb bels szerkezetének és képzdésének megismeréséhez”
címen. Arra a következtetésre jut, hogy a természeti megfigyelések ellentmondanak
W e r n e r eszméinek és általában a merev elméleteknek.

Xyugat-Európában a neptunizmus, amely hosszú ideig akadályozta a földtan
fejldését, végülis átadta helyét a plutonizmus elméletének. A régebbi neptunisták
egy része, Buch, Humboldt és mások saját természeti megfigyeléseik és utazásaik
során gyzdtek meg a neptunizmus tarthatatlanságáról, káros hatása azonban még
sokáig fennmaradt. Az orosz tudományban a neptunizmusnak nem voltak ilyen mély
gyökerei és ezért a plutonizmus hamarabb is gyzött. Az orosz geológusok már a 30-as

évek elején a plutonizmus hívei voltak, mert gyakorlati munkájuk során hamar meg-
gyzdtek a neptunizmus helytelen voltáról. A fordulat legvilágosabban Szokolov
nézeteinek változásában mutatkozik. Bátran elismerte elbbi nézeteinek tarthatatlan-

ságát és a „Geognózia tankönyve” c. munkájában állította, hogy a Föld valamikor
tüzes-folyékony állapotban volt és hogy mai szilárd kérge alatt folyékony mag vau.
A hegységképzdés és a földfelszín változásának oka Szokolov szerint a kristályos

szerkezet régi kzetek kiemelkedése a Föld mélyének repedéseibl (gránit stb.)

1839-ben a „Bányászati lap”-ban jelent meg Dér
j
abin F. A. bányamérnök

„A Föld és a naprendszer egyéb bolygóinak képzdése” c. cikke, amelyben kiáll a Laplace-

elmélet mellett. Kemerer A. B. ugyancsak a „Bányászati lap”-ban Werner és

H u 1 1 o n elméleteit fejtegeti és az utóbbi mellett tör lándzsát. Hasonló szellemben

írtak Liszenko I. R. és Sztrizsev M. I. bányamérnökök, valamint Szoko-
1 o v professzor. Még számos további példát sorolhatnánk fel. K u t o r g a Sz. Sz., a

szentpétervári egyetem professzora 1834-ben cikket írt a Krímrl és a Krimi-hegység
képzdését „ers földalatti törésre” vezette vissza, amely felemelte a Krím egész déli

partvonalát. A kiemelkedési elmélet hívei voltak még Eiehwald E. I., Golov-
kinszkij X. A. és mások.

A n t i p o v A. I. és M e g 1 i c k i
j

X. G. geológusok a Dél-Urálról írt munká-
jukban felsorolják azokat „a kétségtelen bizonyítékokat, amelyek szerint az oldalnyomás
hatást gyakorolt a vízszintesen települ rétegekre”. A kontrakciós elmélet a 19. század

második felében uralkodóvá vált. Az orosz tudósok azonban már a 19. század els felében

rámutattak a lassú kiemelkedés és süllyedés jelentségére a hegységképzdés folyama-

tában. Dvigubszkij I. A., Szokolov D. I., Szobolevszkij V. P.,

Ozerszkij A. D. munkáira utalunk itt. Scsurovszkij F. E. 1856-ban, a
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moszkvai egyetem ünnepi ülésén eladást tartott „Az európai szárazföld oszcilláló

mozgásairól a történeti és a történetihez közeli idben”.
Az Ásványtani Társaság. A „B ányászati la p”. A Moszkvai

Természetvizsgálók Társasága szoros kapcsolatban állt a moszkvai egyetemmel és nagy
szerepet vitt megalakításától fogva a természettudományok népszersítésében. Speciális

szerepe volt a szentpétervári Ásványtani Társaságnak, amely 1817-ben alakult. Alapítói

Szevergin V. M., T e r j a j e v A. M. és mások.
A „Bányászati lap” 1825-ben indult. Számos cikket közölt Szokolovtól

a kzetformációkról, az ásványokról, Zembnyickijtl az slénytan és más
szerzktl a rétegtan, a Föld bels szerkezete és különböz földtani kutatások körébl.
A folyóirat jelentségét külföldön is méltatták (Boné 1832).

A földtani tudomány differenciációja. A 18. század végén
a földtan Oroszországban nemcsak önálló tudományággá vált, hanem különálló szakokra
is oszlott. Az els a mineralógia volt. Terjajev A. M. (1767— 1827), aki a természet-
tudománytörténet és az ásványtan professzora volt a szentpétervári Pedagógiai Inté-

zetben és az Orvosi Akadémián 1819-ben megírta „Az ásványtan története” c. mvét.
Sokat tett a természettudományi oktatás, többek közt az ásványtan középiskolai okta-
tása érdekében. Az kezdeményezésére expedíciót szerveztek a természettudományok
oktatásához szükséges segédeszközök begyjtésére. Az ásványtani csoportot Szever-
gi n V. M. vezette. Az expedíció egészen 1828-ig mködött, amikoris kizárták a termé-
szettudományokat a középiskolákból. Szokolov D. I. 1832-ben kiadta „Ásványtani
kézikönyv” c. munkáját, mely alapvet tankönyvül szolgált hosszú évekig a Bányászati
Akadémián és az egyetemeken.

A sztratigráfia terén az els nagyobb m Pander H. A. munkája volt (1830)
a Szentpétervár környéki ópaleozoós rétegekrl. Kövületek alapján elhatárolta a nagy
rétegtani egységeket, összehasonlította Skandinávia megfelel üledékeivel és leírt és

ábrázolt számos vezérkövületet. J a z i k o v P. M. (1798— 1850) a Középs Volgavidék
krétaüledékeivel foglalkozott (1832), három emeletre osztotta azokat, ez nagyjából
még ma is érvényes. Fischer G. I., a moszkvai egyetem professzora, a Moszkvai-
medence rétegtani összleteivel és kövületeivel foglalkozott. Eichwald E. I. Ny- és

K-Oroszország rétegtanával és slénytanával foglalkozott, könyve elször orosz, azután
francia nyelven is megjelent (1850—1868). Rulje K. F. hatalmas kötetben „A
moszkvai kormányzóság állatfajai” címen adta ki rétegtani munkáját.

1838-ban a Bányászati Akadémia válogatott gyjteményt küldött B u c h n a k,

aki errl cikket írt. Á cikk felkeltette Murchison R. (1792—1871) figyelmét;

elhatározta, hogy elutazik Oroszországba a paleozoikum rendszerezésének tanulmányo-
zására. Ez az utazás 1840— 1841-ben, az orosz kormány és orosz geológusok segítségével
és közremködésével meg is történt. Murchison 1845-ben Londonban publikálta
Európai Oroszországról és az Urálról írt munkáját. Az slénytani rész Párizsban jelent

meg 1843-ban. Az utazás legfontosabb eredménye; új permi idszak megkülönböztetése
és elhatárolása, a paleozoikum rétegösszleteinek végleges tagolásával. Murchison
expedíciójában számos külföldi és orosz geológus és bányamérnök vett részt, elssorban
Verneuil belgiumi francia paleontológus, Murchison utitársa. Kíséretükben
volt Koksarov N. I. (1818—1892) akkor még egyetemi hallgató, késbb neves
mineralógus, aki földtani térképet szerkesztett a beutazott vidékrl. Ez a térkép késbb
elveszett. 1841-ben publikálták Európai Oroszország földtani térképét, melyet H el-
mer sen G. P. (1803—1885) szerkesztett.

1 826-ban S c s e g 1 o v N. P. a kszén eredetét növényi és állati maradványok
tömörülésére vezeti vissza. Iovszkij A. A. 1828-ban továbbfejleszti Lomono-
szov tanítását a kszén eredetérl. L o v e c k i

j
A. L. ugyancsak Lomonoszov

elmélete alapján foglalkozott az éghet ásványokkal és a kolajjal.

Az els expedíciós munkák.

A

19. század külszíni földtani vizsgálati
módszerei nagyban eltértek a 18. század hosszantartó komplex expedícióitól. A geoló-
gusok rövid, meghatározott gyakorlati célú utazásokat tettek. 1829-ben Kovale v-
s z k i

j E. P. elsül írta le a Donyeci-medencét, annak földtani szerkezetét és haszno-
sítható ásványait. 1829-ben Humboldt természettudós Rose G. mineralógus
és Ehrenberg H. biológus kíséretében beutazta az Urált, az Altájt és a Káspi-
tengert. Az utazás rövidsége ellenére (5 hónap) értékes anyagot gyjtöttek és számos
megfigyelést tettek. Egyes útjaikon orosz geológusok és bányamérnökök is resztvettek:
Helmerson, Hofman, Liszenko, Bar bot de Marnv, Menyse-
n v i n és mások.
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Humboldt könyvet is írt Közép-Ázsiáról, elméleti elgondolásai azonban
helytelenek voltak és orosz tudósok: Musketov, Szemenov-Tjan-Sany-
s z k i j, Szevercovés mások megcáfolták ezeket az elméleteket. Az expedíció által
gyjtött ásványokat és kzeteket Rose dolgozta fel, aki az expedícióról beszámolót
is írt.

A 30-as években ásványi nyersanyagkutatás indult Európai Oroszország, az Urál
és Altáj vidékén. Helmersen a Dél-Urálban, az Altáj vidékén és Novgorod, vala-
mint Tula és Kaluga környékén folytatott kutatásokat. Helmersen 1838-ban lett

a Bányászati Akadémia tanára, 1850-ben akadémikus; 50 éven át folytatott földtani
vizsgálatokat, fleg a kszénkutatás terén.

1840-ben újabb külföldi tudóscsoport kereste fel Oroszországot. Egyik tagjául
a kormány Murchisont hívta meg. A cél Oroszország természeti kincseinek fel-

kutatása volt. Az orosz tudósoktól kapott anyag alapján Murchison megszerkesz-
tette Európai Oroszország földtani térképét, amelynek els kötete 1849-ben jelent meg.

Tevékeny részt vett Murchison expedíciójában és az anyag feldolgozásában
K a i s e r 1 i n g A. A. (1815—1891) orosz geológus. 1843-ban Krusenstern P.
társaságában Kaiserling önálló expedíciót is vezetett a Pecsora folyó vidékere,
amelyrl könyve is megjelent.

A 19. század második negyedében a megélénkül tudományos tevékenység
a Tudományos Akadémia földtani munkáiban is megnyilvánul. Az Akadémia expediciós
munkái közül megemlítjük Hess G. Ju. földtani-ásványtani kutatásait a Bajkal-tó
vidékén és Middendorf A. F. (1815—1894) ismert zoológus expedícióját Szibé-
riában. A kezdeményez B a e r K. M. akadémikus volt. Middendorf az örök jég
birodalmát kutatófúrásokkal és aknákkal tanulmányozta, megállapította a geotermikus
gradienst és a jég vastagságáról és kiterjedésérl szolgáltatott adatokat. Ez volt az els
tudományos expedíció az örök jég területére. Ugyancsak Middendoff vezetésével
számos expedíció indult a Tamir, Jakutia, az Amur-vidék és az Ohoti-tenger vidékére,
ezek szolgáltatták az els adatokat e területek földtani felépítésérl. A Jenyiszej folyó

közelében Middendorf találkozott Jakubovics A. I. Szibériába számzött
dekabrista forradalmárral, aki segített neki az ásványok gyjtésében és a meteorológia'
megfigyelésekben. A cári kormány azonban megtiltotta Jakubovicsnak, hogy eredményeit
publikálja és Middendorf sem említhette meg nevét akadémiai beszámolójában.

A Szibériában letelepült többi számzött dekabrista is foglalkozott természet-
tudományi kutatásokkal, ezeket az adatokat a Szibériában utazgató orosz és külföldi

tudósok fel is használták, természetesen a név megemlítése nélkül. Besztuzsev
N. A., a dekabrista összeesküvésben résztvett négy Besztuzsev fivér egyike,

természettudományokkal is foglalkozott, munkáját R u 1 j
e publikálta saját folyóira-

tában 1854-ben. Besztuzsev meteorológiai megfigyeléseken kívül szeizmológiai

megfigyeléseket is végzett maga szerkesztette mszerrel.
B a e r K. M. ismert biológus szintén foglalkozott földtani problémákkal. 1837-ben

expedíciót vezetett Novaja Zemljára; személyes megfigyelései alapján leírta a környék
földtani szerkezetét és morfológiáját. 1853— 1857-ben kutatásokat végzett a Volga és

Kaspi-tenger környékén. A folyómeder aszimmetriájával kapcsolatos megfigyelései

Baer-féle törvény néven ismeretesek.
Rövidebb utazásokat tett az Urálban és az Altáj vidékén Scsr vszkij

G. E., a moszkvai egyetem professzora (1803—1884). Ezzel kapcsolatban két munkája
jelent meg. Késbb a „Moszkvai medence földtani története” címen írt összefoglaló

munkát.
A Kaukázus kutatása a 18. század végén kezddött. Gmelin Sz. és Guld-

s t e d t I. szolgáltattak elsül adatokat a Kaukázus földtanáról. 1799-ben Muszin —
Puskin A. A. utazás ürügyén, titkos diplomáciai megbízatással beutazta a Kauká-
zust. 1802-ben másodszor látogatott oda. Jelentésében leírta a Kaukázus hasznosítható

ásványait és a Kaukázus földtanát. Közben tárgyalásokat folytatott a grúz cárral

a bányák és üzemek Oroszországnak történ átadásáról.

A 19. század 20»as éveiben az orosz kormány elhatározta, hogy évente küld kutató-

expedíciót a Kaukázusba és a Bányászati Lap a 20— 30-as években számos jelentést is

közöl az ott dolgozó geológusoktól. Összefoglaló munka ezirányban Eichfeld^ I.

„A grúz terület geognosztikai leírása” (1827) c. mve, ésVaszkobojnyikov N. I.

az ásványi nyersanyagokról írt munkája.
A Kaukázus földtani vizsgálatának történetével szorosan összefügg Abich

G. Y. (1806—1886) akadémikus neve. O az a külföldi tudós volt, aki életének túlnyomó
részét Oroszországban töltötte és sok hasznot hajtott új hazájának. 1842-ben hívták meg
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professzornak a dorpati (Észtország) egyetemre, késbb átment Tifliszbe. 30 évet szentelt

a Kaukázus tanulmányozásának. Ezek a kutatások meggyzték a vulkáni elmélet iga-

záról a neptunival szemben. A b i c li nézetei nagy hatással voltak kortársaira és köve-
tire. Munkássága nagyjelentség és még a jelenkor geológusait is érdekli.

Oroszország területének földtani kutatása nagyban elrevitte a földtani tudomá-
nyokat és anyagot szolgáltatott az elméleti kérdések kidolgozásához.

Kilényiné

Keleti Szibéria könnyfém ásványkincsei. ((Szüreviie reszurszi legkili metallov
vosztoesnoj Szibiriji) Trud' Yosztocsno—Szibirszkogo Filiala Akademii Xauk SzSzSzR.
Moszkva 1958 Tóm. I. Vüpuszk 12.

Napjainkban egész Szibéria területén gyorsütem ipari fejldés folyik. A tervek
szerint az egész Szovjetunió alumínium-iparának súlypontja keleti Szibériába helyezdik
át. Az Angara és a Jenisszej folyókon létesítend hatalmas ermvek messzemenen
biztosítják majd az energiaigényes alumíniumkohászat áramszükségletét ; az újonnan
felkutatott bauxitteriiletek pedig közeli, olcsó nyersanyagot szolgáltatnak.

A 152 oldalt kitev kiadvány" több tudományos intézet, kutató vállalat és körzeti
földtani igazgatóság közös munkáját foglalja össze. Két újonnan felkutatott bauxit-
terület a Bokszonszki és a Ivrasznojarszki — komplex feldolgozását és kiértékelését

tartalmazza. Ismertetik a telepek felkutatásának történetét, geológiai helyzetüket,
a bauxit ásványkzettani vizsgálatát és az erre alapított technológiai eljárásokat, végül
pedig az egyes területek ipari fejlesztésére vonatkozó gazdasági számításokat és távlati

terveket közlik. Az ásványtani vizsgálatokban az 1958-ban hazánkban járt ismert
Beneszlavszkij Sz. I. geológus is közremködött.

A bokszonszki bauxitterület 1800—2000 méter magas, úttalan hegyvidéken fek-
szik, ahol a kutatásoknak száraz, hideg klímával, 200 méter mélységig állandóan fagyrott

talajjal és a gyakori földrengések veszélyével kellett megküzdeni. Az alsókambriumi
bauxit kilométereken át követhet, állandó vastagságú réteget alkot. Feküje karszto-
sodott dolomit, fedje agyagpala, grafitpala, palás homokk és dolomit. A bauxittest
alsó nagyobb része vörös bauxitból áll, fels része pedig züldesszürke szín. A bauxit
kiinduló anyagának a környez tzi eredés kzeteket és a fekü dolomitot (?) tartják.

Ezek mállása révén keletkezett kolloid oldatok egy rövid regressziós idszak során
a tengerparti lagúnákban, tavakban és mocsarakban csapódtak ki az itteni geológusok
véleménye szerint. A mrevaló bauxit átlagos minsége : A1

203 , 40,2% ; Si0 2 22,5% ;

Fe
20 3 24,4% ; átlagos kovahányados 1,8. A bauxit alumínium ásványai a diaszpor

és a bhmit. Kísér ásványok a dafnit (!), hematit, pirofillit, kevés illit és kaolinit.

Figyelemre méltó a bauxit í — 2%-ot elér átlagos Cr
2
0

3
tartalma.

A krasznojarszki bauxitterület az Angara középs folyásától északra fekszik.

A telepek prekambriumi gyrt kzetek lepusztított felszínére települnek. Az ipari

bauxit egy változó összetétel, paleocén korú mocsári-tavi rétegösszleten belül több
szintet alkot. Alapanyagát a jelenlegi elképzelések szerint a prekabriumi rétegösszlet

laterites mállása szolgáltatta. A mállási termékek a hajdani mocsarakban, tavakban
mosódtak össze. Eeggyrakoribb a pizolitos, a breccsás és a lazatörmelékes bauxit. A kis

fedvastagság nagy külfejtések telepítését tette lehetvé. A mrevaló bauxit átlagos
minsége: A1

2
0

3 38,5% ; SiO a 6,5% ; Fe.,0 3 31,7% ;
TiO

a 4,7%. Figyelemre méltó
a feltnen nagy7 vas- és titán-tartaíom. A bauxit kzetalkotó ásványéi a hidrargillit

,

hematit és goetliit. A kovasav 70— 90%-a kvarc, fennmaradó része kaolin. A titán rutil

és ilmenitként van jelen. Az utóbbi egy része maghemitté alakult át. Kevés turmalin,
magnetit, apatit, cirkon, disztén, halloizit és hidrocsillám is található. Spektrál elemzéssel
tetemes mennyiség krómot, vanádiumot és mangánt mutattak ki a bauxitban. Ezért
a jövben a bauxit komplex feldolgozását tervezik az alumínium, vas és titán, továbbá
a króm és vanádium egyúittes kinyerésével és ipari hasznosításával.

Bárdossy

8 Földtani Közlöny
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Baskirov, L. V. : OpnronAbi h hx 3HaMeHHe ajih CTpaTHrpaijmH najieorena.
'

(Orbitoidák és azok jelentsége a paleogén rétegtanban) — Bjull. M. Obscsesztva Iszp.
Prirodi, otd. geologii. T. XXXIII (2), 1958.

A szerz kísérletet tett a Keleti-Kárpátok északi lejtje eocén képzdményeinek
rétegtani beosztására Diseocyclinidák alapján. slénytani és rétegtani vizsgálatok segít-
ségével megállapította az egyes — helyi elnevezés — szintekre jellemz Discocyclinida-
társaságot.

A paleoeénbe és az alsóeoeén alsó részébe tartozó jamneni és menjavi összlet
faunája a következ: Discocyclina archaici (Schlumb.), D. scalaris (Schlumb.),
D. douvilléi (Schlum b.), Asterocyclina stellaris (Brunner), Ast. stelle

(
G ü m -

bel).
Az alsóeocén fels részét és a teljes középseocént a nagy elterjedés ún. vigodi

liomokkösszlet tölti ki. E rétegekre, bukovinai nagy elterjedése miatt a „bukovinai"
rétegek elnevezést javasolja. E rétegek számos feltárásából igen gazdag Discocyclinida-
faunát közöl, mely nagyfokú hasonlóságot mutat a Déli-Bakony faunájával (13 fajból
1 1 közös)

.

A felseocént a vizsgált területen D. variáns (Kaufm.), D. nummulitica
G ü m b e 1, D. sella (d'Archiac) fajokkal jellemzett összlet képviseli.

A Discocyclinida-fauna alapján végzett szintezés helyességét az egyes szinteknél
közölt kísér Nummulites-fauna még jobban alátámasztja.

A szerz megállapításai számunkra két okból fontosak. Elször is vizsgálataival
igazolta, hogy az eocén rétegek szintezésénél a Nummulitesek után a Diseocyclinidák
a leghasználhatóbb vezéralakok. Másodszor, B a s k i r o v adatai alapján az európai
mediterrán eocén sföldrajzi képébe egy újabb részlet illeszthet be. Ugyanis hazai
eocén képzdményeink kapcsolata K-felé a Szlovák-, Lengyel- és most már a Keleti

-

Kárpátokon keresztül a krími és kaukázusi eocénnel egyre világosabban rajzolódik ki.

Kecskeméti

Szts E.: Note préliminaire sur la véritable position stratigraphique des couches
de Ronca (Vicentin, Italie septentrionale). A ronkai rétegek valóságos rétegtani helyzete.

Elzetes jelentés. (Észak-Olaszország) C. r. somm. de la Soc. géol. de Fr. 1959. 3.

Az észak-olaszországi ronkai rétegeket, az eddigi irodalom alapján, a magyar
eocén tagolásával való összehasonlítás alapján, a középseocén regressziós zárótagjául
tekintettük (Földtörténet és földfejldés, 520. old.). A jelenleg Franciaországban mköd
Szts E. geológus, helyszíni részletes vizsgálatainak elzetes közleményében, a ronkai
rétegeket faunisztikai egyezség alapján a Zirc- Dudar—Jásd vonulati alsóeocén réteg-

összlettel azonosítja s a londoni emeletbe sorolta.

Ilié M.: Az Erdélyi- medence. (Podisul Transilvaniei.) Editura Stiintifica. Bucu-
resti. 1958. 260 lap. 53. ábra.

Az utóbbi évtizedek szorgos kutató munkájának az összefoglalását nyújtja a
szerz. A rengeteg fúrási adat leszrt eredménye bizony egy igen bonyolult szerkezetet

mutat be az értékes metánt rejt medencérl, s nem olyan egyszert, mint azt régen,

fúrási adatok nélkül elképzeltük.
Az értékes kézikönyv tartalmát a következkben vázolhatjuk. Az Erdélyi-medence

földrajzi körvonalazása (í. fej.). Általános geológiai ismertetés, a medencét övez hegy-

vidékkel együtt. A medence harmadkor eltti képzdményei, majd a fiatal képzdmények
sztratigráfiája (II. fej.).

A medence tektonikája, egvütt a környez hegyekével. Ez a legjelentsebb része

a munkának (III. fej.).

Részletesen ismerteti összehasonlító alapon a környez hegyek közt rejtz,
kisebb, fiatalkorú medencéket (IV. fej. Verespatak, Zalatna, Brád— Nagyág, Szászváros,

Hátszeg, Zsilvölgye). Kár, hogy ezek mintájára nem foglalkozott a Hargita által a nagy
medencébl leválasztott kisebb kárpátaljaiakkal is, pl. Borszék, Bélbor, Gyergvó, Csík,

Háromszék, Barcaság, Erdvidék ! ! Ezek nélkül csonka a nyújtott kép ! ).
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A Medence hasznosítható anyagairól szól az utolsó fejezet (V. fej. Konyhasó,

I

metán, kszén, vasércek, aranytartalmú homok, cölesztin, gipsz, bentonit, dacittufa,

agyagfélék, márgák, homok, mészk, aragonit, mésztufa, gránit, diabáz, dácit, andezit,

bazalt, ásványvizek).
Végs következtetések és jó irodalmi ismertetés egészítik ki a könyv tartalmát.

A szövegnek értékes kisegít magyarázói a részletszelvényrajzok.

Örvendünk, hogy végre a sok részlet kutatási eredményt így összefoglalva láthatjuk
errl az értékes területrl.

Bány a

i

A X. freibergi Bányász- és Kohászkongresszus (1958. május 28 31) földtani el-
adásai (Freiberger Forsehungshefte, C 57, 1959). Ára fzve 13 márka.

Az érdekes eladássorozatban Kraus E. C. a kétoldali orogén részaránytalan-
ságairól, Bederke, E. a Nyugati-Alpok penninikumának szerkezetérl és metamor-
fózisáról, Mar m o, V. (Finnország) a gránit és ércképzdés kapcsolatáról, T e is-
se y r e, H. (Lengyelország) néhány mikrotektonikai módszertani kérdésrl, Dimit-
r o v, Str. (Bulgária) a bulgáriai átalakult összletekrl, egy Vinogradov akadé-
mikus vezette szovjet munkaközösség a szászországi gránit és ércek abszolút koráról,

Sartenaer, P. (Belgium) a tengeri búvár megfigyelések sélettani kérdések eldön-
tésére való alkalmazásáról, M ü 1 1 e r, A. H. az állattörzsek törzsfejldésérl és rendszer-
tanáról, T e i c h ni ii 1 1 e r, M. és R. az alsórajnai öböl barnakszéntelepeinek fáeies-

helyzetérl, Schriel W. pedig egyes idsebb (varisztid) és fiatalabb (harmadidszaki)
ércesedések összefüggésérl beszéltek.

Kiemelést érdemelnek a következ eladások:
Kraus kétoldali orogén-elméletének továbbfejlesztésében a szabályos kétoldali

részarányos gyrthegvség-rendszerek ritka voltának okait részben elsdlegesnek találja.

A többnyire szárazföld és óceán határán kialakult geoszinklinálisok egy szárazföld felli
proximális — és egy’ tenger felli — disztális — részre oszthatók, melyek fejldés-

menete, sebességet és intenzitást tekintve, igen különböz lehet. Vannak az aszimmetriá-
nak másodlagos okai is: az óceán partján végighúzódó gyrthegység egy része a tengerbe
süllyredhetett, vagy kontinensvándorlás révén elúszhatott. Elgondolásait az eladó
számos példával támasztotta alá.

Teisseyre a vonszolódási gyredezettség (drag folding) és a palásság elem-
zésének példáján rámutat arra, hogy tisztán mikrotektonikai alapon egy terület szerke-
zeti viszonyait egyértelmen megoldani nem lehet. A mikrotektonikai eredményeket
mflidig más módszerekkel kiegészítve, komplex módon kell alkalmazni. Helytelen az
egyes mikroszerkezeti elemeknek a megfigyelési helytl független kumulatív ábrázolása:
éppen ezért a szerkezetvizsgálat eredményeit éppen olyan térbeli, térképi ábrázolásban
kell adni, mint akármilyen más földtani adatot.

A Vinogradov vezette szovjet munkaközösség, azon felül, hogy a szász-

országi három gránitbenyomulás abszolút korát megadta, számos igen érdekes megálla-
pítást tett az abszolút kormeghatározásról általában.

Az eladássorozaton a magyar földtani tudományi Szádeczky - Kardoss
E. akadémikus képviselte.

B a 1 k a v

Masarowitsch (M a z a r o v i c s) A. N. : Grundlagen dér regionalen Geologie
dér Erdteile (A világrészek regionális földtanának alapvonalai), ford. Bhm W., szak-
szerkesztk Jubitz K. — B., és Möbus G., VEB Deutscher Verlag dér Wissensehaften,
Berlin 1958.

Az oroszból fordított 530 oldalas, bven illusztrált könyv témáját és korszerségét
tekintve — amennyire e sorok írójának módjában állt megállapítani — az egész európai
irodalomban hézagpótló. A leíró (reigonális) földtan céljának és módszereinek taglalása
után a szerz sorraveszi a szárazföldeket: a legbségesebben Európát tárgyalja, de a
többi földrészek is méltó helyet kapnak. Bséges az óceánokkal foglalkozó rész, amelyr

20 oldalt foglal el. Az egy’es szárazföldek tagolása szerkezettam alapon történik, így
Európában az Orosz-táblát, Kaledonidákat, Varisztidákat, Alpidákat különbözteti meg.

8*
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Az egyes fejezeteken belül számos rétegtani oszloppal és szelvénnyel, tömören ismertet i

a rétegsor alapvonásait és a terület fejldésmenetét. A szerkezeti összefoglalás az egyes ;

szárazföldekrl szóló részek végén van, és a szovjet tektonikusokra jellemz realizmus,
1

a romantikától való tartózkodás és bizonyos eklekticizmus jellemzik. A leíró részt a föld-
j

kéreg szerkezeti formáiról szóló rövid tektonikai összefoglalás követi. A jó irodalom-,
]

kép-, ábrajegyzék, szerz-, smaradvány-, hely- és tárgymutató a könyvet gyorsan és .

könnyen kezelhetvé teszik. Tartalmilag egyet értünk a német szerkesztk véleményével,
akik szerint am Ázsiáról szóló része a legjobban sikerült, míg Európáról sok a hiányos
és téves megállapítás. Ezt tükrözi a Magyarországról szóló kevésszámú adat is. Az egyet-
len megemlített magyar dolgozat Nopcsának — Albániáról szóló munkája! Kétség-
télén azonban, hogy a részlethiányosságok ellenére a m általános megállapításai sike- \

rültek és a könyv minden geológusnak hasznos segédeszköze lehet. t> n
|

Handbuch dér Mikroskopie in dér Technik sorozat II. kötetének 3. része a,,Mikro-
skopie in dér Geologie sedimentárer Eagerstátten (Mikropaláontologie)” címen Frankfurt
am Mainban, 1958. jelent meg. Terjedelme 450 oldal és a mutatóké pedig külön 52 oldal.

A könyvet 160 mikrofénvképfelvétel, 3 táblázat, 3 arcképtábla és a 36 kép illusztrálja.

A fejezetek neves európai szerzktl valók. Am különös tekintettel foglalkozik a mikro-
paleontológiának az olajgeológiában betöltött szerepével (Hiltermann H.) és annak
jelentségével (Bartensteiu H.). Különösen fontos a H i 1 1 e r m a n n-féle

fejezet, mely a mikropaleontológia vizsgálati módszereit, a kzetminták feldolgozásának
legkülönbözbb elkészítési módját és az ilyen metódusokkal nyert mikrofossziliák

kiértékelését tárgyalja. Nem kevésbé fontos és sok értékes útmutatást nyújt Triebel
E. fejezete, melynek címe ,,Fényképezés a mikropaleontológia szolgálatában." Úgy ez.

nnnd a ,, Speciális munkaterületek a mikropaleontológiában” cím különös érdekldésre
tarthat számot. Ezt a nagy, majdnem a könyv kétharmadát kitev részt különböz,
munkaterületüket kiválóan ismer kutatók írták. A Foraininiférákét Hiltermann,
az Ostracodákét Triebel, Otolithusokat W e i 1 e r, Charophytákét Mádler,
de hasonló nevek szerepelnek az Echinodermaták, pollenek, spórák és a Diatomeákról
szóló cikkek szerzi között is.

A munka mikropaleontológiailag fontos kategóriák hatalmas anyagát igen jó

beosztásokkal részletesen ismerteti. Különösen fontosak az elkészítési metódusokról
és a fényképfelvételekrl nyújtott útmutatásai. Ma, amikor nálunk és általában fellendü-

lben vannak a legkülönbözbb tárgykör mikropaleontológiai vizsgálatok ez a könyv
nem hiányozhat kartársaink segédkönyvei közül. M a i z o n

M ü 1 1 e r. A. H.: Lehrbuch dér Paláozoologie (Az sállattan tankönyve). 1958.

Jena.

A négy kötetesm második kötetének els része az Invertebratákkal az egysejt-

ektl a kagylókig bezáróan foglalkozik. Az ide tartozó állattörzsek, osztályok és rendek

általános ismertetése mellett azoknak földtani megjelenéseit és sállattani rendszertanát

(a családokét is) tárgyalja a munka. Az egyes nagyobb rendszertani kategóriák után

a legfontosabb és a legújabb irodahni felsorolás a kutatás céljait szolgálja. Nagyon
szépek az illusztrációi, így különösen a fényképfelvételei a különböz kategóriákba

tartozó állatokról. De kiemelend többek között a Flagellatákról készített^ két elektro-

mikroszkópos és egy Foraminifera (Pyygj

)

röntgenfelvétele. A mvet 652 ábra teszi

gazdagabbá.
slénytannal foglalkozó kutatóink, a maguk szkebb vizsgálati területét tekintve,

a szerznek rendszertani beosztásával nem mindenütt értenek majd egyet. De ez már
természetes is, hiszen miden rendszertan a szerzjének a mérlegelése alapján készül.

A parányslénytan szemszögébl nézve szokatlan, hogy a Rhizopodák osztá-

lyában, mint alosztály szerepelnek a Foraminiferák, melynek a szerz három kategó-

riáját különbözteti meg: az Uniloculinidea, Biloculinidea és a Pluriloculinidea alren-
deket. Bár ez a beosztás nem új, hiszen 1952-ben S i g a 1 is alkalmazza (

P i v e -

te au: Traité de Paléontologie)
,
st- ennek a rendszertani elképzelésnek kezdete

Schultzeig vezethet vissza, aki 1854-ben a Foraminiférákat a Mono- és a Poly-

thalamia két nagy csoportjára osztotta be. A M ü 1 1 e r - féle beosztás bizonyos fokig

ellentmondó, mivel az egykamrás Lagenákat a Pluriloculinideákhoz sorolja. Ez termé-

szetesen szükséges volt a törzsfejldés miatt, bár ugyanezen elgondolás alapján a szintén
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egykamrás Saccaminák is helyet foglalhatnának a Reophaxok után, mint a többkamrás
eldök redukciós alakjai. De nem érthet meg, hogy a szerz miért bontja meg a Hetero-

helicidae családot, mikor egy jó fejldési sorból, mely még földtani tekintetében is egy-

séges kategória, kiragadja és mint külön családot említi a Gümbelinákat.
A munka a Foraininiferák 38 családját és 126 nemzetségét ismerteti. Ezt nem

kifogásoljuk, hiszen a szerznek nem volt és nem is lehetett célja, hogy a nagy rend-
szerezket kövesse. Azonban bizonyos igényesség megköveteli, hogy olyan nemzetségek,
mint a Polystomella (= Elphidium

)

és a Hanlkenina helyet kaptak volna. Ez annál is

inkább kirívó, mivel a nemzedékváltást (dimorfizmus) ismertetve a 35. oldalon példaként
említi a Polystomellákat A Hantkeninák pedig, mint az egész Földön a középs- és

felseocén igen fontos szintjelz sléletmaradványai, amelyeknek nagy irodalma van,
föltétlenül említésre érdemesek ilyen korszer munkában.

Hasonló észrevételek a magasabbrend smaradványoknál is találhatók.

Máj zon

P o k o r n y V.: Grundziige dér Zoclogischen Mikropaláontologie (Az állati

mikropaleontológia alapvonalai). I. kötet, 582. oldal, 549 ábra, 1958. Berlin.

Évszázadunk fordulóján, 1902-ben jelent meg az els mikropaleontológiai kézi-

könyv, melyet Chapman állított össze és a Foraminiférákat ismertette. A inikro-

paleontológiának az ipari nyersanyagok kutatása terén 1917-ben elismert fontos szerepe
után természetszerleg sorban napvilágot látnak fleg a Foraminiférákat, de emellett
az egész parányslénytant ismertet kézikönyvek.

Pokorny nak, a prágai Károly Egyetem docensének munkája cseh nyelven
651 oldalas kötetben már megjelent. A német nyelv berlini kiadás els kötete csupán
a mikropaleontológia Protozoákra es részét öleli fel, míg a tervezett második kötet
a Metazoák mikroszkópi kicsinység séletmaradványait fogja ismertetni.

A kötet tíz fejezetre oszlik. Az els a mikropaleontológia és mikrosztratigráfia
alapfogalmával és a mikropaleontológia történetével foglalkozik. A második az anyag
gyjtésével, a preparálás és elkészítés módszereivel, valamint a mikrofosszih'ák tudo-
mányos vizsgálatával ismerteti meg az olvasót. E fejezetben igen kimeríten találunk
metodikai eljárásokat az iszapolástól a vékonycsiszolatokon át a polarizációs és elektron-
mikroszkóp használatáig, st a röntgen- és a spektográfiai vizsgálatokig. A harmadik
fejezet a mikrosztratigráfiai módszereket tárgyalja. Itt a feladatot két kategóriára osztja
fel. 1. Ugyanazon a lerakodási területen leülepedett rétegek párhuzamosítása, melyet
Pokorny intraregionális rétegpárhuzamosításnak nevez; 2 a különböz szedimen-
tációs területek párhuzamosítása (interregionális rétegpárhuzamosítás). Itt foglalkozik
a számszer és a százalékos gyakorisági számmal, a mikrosztratigráfiai standard- és

ideális profillal.

A következ fejezetek (4—10.) a Radioláriák, Thekamöbák, Foraminiferák,
Tintinninák, a rendszertanilag ismeretlen helyzet mikroszkópi smaradványok (Pitho-

nella, Stomiosphaera, Cadosina, Oligostegina és az úgynevezett gömbök, mint aRhumb-
1 e r - féle Orbulinariák

)

, Chitmozoák és a Hvstrichosphaerák igen részletes és korszer
ismertetését adják. Ezek közül természetszerleg a gyakorlati célú kutatásokat is leg-

jobban szolgáló Foraminiferák fejezete a legnagyobb terjedelm és így a legrészletesebb
is (341 oldal). Ez megnyilatkozik abban is, amit igen helyesnek tartunk, hogy Pokorny
a legfontosabb 79 szakkifejezésnek megadja az angol, francia, német és orosz nyelv
megfeleljét.

Pokorny munkája mind felépítésében, mind elgondolásaiban hasonló
Glaessner kisebb terjedelemben 1948-ban megjelent kézikönyvéhez. A különbség,
hogy Glaessner a növényi mikroszkópi séletmaradványokkal (moszatok, algák,
pollenek, spórák, Charák) is foglalkozik, melyekrl Pokorny nem tesz említést.

A Foraminiferák rendszertanában is nagy vonalakban Glaessnert követi, amikor
kilenc fcsaládra osztja be a rendet. Bár Cushmannal szemben (1950. és 1955.
kiadások) 61-re emeli a csehnvelv kiadásban szerepl 54 fosszilis család számát; a
nemzetségek, hasonlóan G1 aessnerhez, jóval kisebb számúak. Ebben, vélemé-
nyünk szerint, Pokorny az ellenkez irányban túloz és érvényes nemzetségek
(többek között J edlitschka Candorbulina nemzetsége) szinonimákká degradálása
révén igyekszik csökkenteni a rendszertanban ma már szinte rekordhajhászó irányzatot.
Mindenesetre Pokorny rendszere közelebb áll a valósághoz, a természeteshez, mint
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egyes nyugati rendszerezk egyes területek lelhelyeire vagy kisebb eltér jellegekre
alapított szisztémája. Itt kell még megemlítenünk, hogy bár szinonimákat is közöl, ;

még ezek között sem találjuk meg olyan nemzetségek nevét, melyeket a közeli szomszédos
államokban (Lengyelország, Ausztria, Jugoszlávia) szintén megtaláltak és mint jó szint-
jelzket tartanak nyilván. így az Uvigerinammina, Placentammina, Triasina és mások
ma már szélesebb elterjedéseknek bizonyultak.

A 19. ábráját kell megemlítenünk, amelyen szokatlan az egyes alakok- helyzete
(33—38), bár néhol találkoztunk ilyen ábrázolási móddal. De ebben Pokorny nem
következetes, mivel ugyanakkor, ugyanazon a 19. ábrán 25—28 jelzés sor ellenkez
helyzet. (Ez a hiba nem található a esehnyelv kiadásban.)

Külön rész 63 oldalon a munkában szerepl fejezetek szerint a legkorszerbb
és az alapvet régi irodalmi adatokat sorolja fel, majd pedig a mutatók könnyítik meg
a kézikönyv használatát. A szerzi indexben kifogásolhatjuk azt, hogy nem „egyenl
mértékkel mér". Pl. Jedlitschka neve a 300. oldalon a szövegben és az ábra-
magyarázóban is szerepel, de az auktorindexben csupán csak Jedlitschka mun-
káira való hivatkozás található az irodalmi adatok felsorolásánál. Ez több kutató nevénél
megfigyelhet. Véleményünk szerint az indexnek inkább a szövegrészben való
oldalszámot kellett volna megadnia, mint egy kutató ábráját, vagy az irodalmi adatát.
Ez utóbbit egyébként is könnyen megtalálja az érdekld.

Pokorny munkájának gazdag képanyaga nagyon helyesen van megválogatva,
valamint az ábrák szakszerség szempontjából jók és világosak. Talán a kissé elmosódott
mikrofényképek lehetnének élesebbek.

Ismertetésünk csupán vázlatos képet nyújt a pompás kézikönyvrl. A szép kivi-

tel munka els kötete a tudományos továbbképzést és a gyakorlati irányú mikro-
paleontológiai kutatást is jól szolgálja.

Kíváncsian várjuk a második kötetet is, mely egyebek mellett a kagylósrákokat,
Pokornynak kedvenc séletmaradványait is fogja ismertetni.

M a
j
z o n L.

S c h m i d, E.: Höhlenforschung und Sedimentanalyse (Barlangkutatás és üledék-
elemzés). Schriften des Institutes für Ur- und Frühgeschichte dér Sehweiz, 13. Basel,

1958.

L a i s R. 1940-ben közölte a barlangi üledékek kzettani vizsgálatának módszer-
tanát összefoglaló tanulmányát. Az azóta eltelt közel 20 esztend alatt a barlangok
régész- és geológus-kutatói sokszor hivatkoztak Lais munkájára, de csak ritkán
végeztek hasonló vizsgálatokat maguk is.

Schmid E. a freiburgi egyetem nprofesszora, a baseli srégészeti intézet

munkatársa Lais tanítványa. A barlangi üledékek kzettani vizsgálatának olyan
átfogó tankönyvét adta, ami méltón folytatja tanára munkáját.

A könyv els fejezete a barlangi kitöltések eredetét, sajátságait tárgyalja kézi-

könyvhöz ill pontossággal és részletességgel. Ismerteti saját mintagyjtési és kezelési

módszereit.
A második fejezetben a Svájc egy jégkori eljegesedési központi területén a jégkori

gleccserekhez képest különböz térszíni magasságban lev barlangok vizsgálatáról

számol be. Schmid körültekint rendszerezésében ismertet olyan barlangokat,
amelyek a nunatak-területen nyíltak, megkülönböztet olyanokat, amelyeket a gleccserek

közvetlenül érintettek, olyanokat, amelyek a gleccserek közelében, nagyobb magas-
ságban vagy alacsonyabban voltak, s végül olyanokat, amelyek a gleccservidéktl
távolabb voltak magasabban vagy alacsonyabban. Fekvésük szerint kitöltéseik jellege

különbözik. Elismerésreméltó a különböz területek üledék-jellegének meghatározása
Ugyanakkor azonban éppen e jellegek lielyzet-inegszabta különbözségek akadályozták
a barlangi üledékviszonyok általános törvényszerségeinek megállapítását.

A harmadik fejezetben vizsgálati módszerét ismerteti. Mivel könyvét, elssorban
régészek kezébe szánja, módszereit alaposan, szinte tiílzásnak ható pontossággal adja.

A kitöltésanyagok szemcseméreteit szitasoron, iszapolással (Kopecky - készülékkel)

és alkalmankint K ö h n - pipettával vizsgálja. Meghatározza a karbonáttartalmat,

továbbá a foszfát- és humusztartalmat, mely utóbbi kett szerinte is elssorban az

emberi és állati lakottság mértékére ad utalást. Vizsgálja az üledékek színét, kzet-
törmelékük morfológiai sajátosságait mikroszkóposán és szabad szemmel, s végül a

kzettörmelék porozitását 's — negatív eredménnyel. Módszerei tehát lényegében a

Lais- féle módszerek, a finom szemcsevizsgálattal bvítve.
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A 4., 5. és 6. fejezetben 12 eddig nem vizsgált svájci barlang üledékeiéin ését

közli. A mintasorozatokat lehetleg a barlangok több pontján feltárt rétegsorokból
veszi, ezáltal az üledékképzdés folyamatának részletes és többszempontú képét adja.

A vizsgálati eredmények értékelésénél szem eltt tartja a barlang magassági viszonyait,
földtani adottságait, az anyakzet jellegét, a környezeti viszonyokat. Az egyes barlan-
gokat ismertet fejezetrészeket világos és áttekinthet kronológiai táblázattal zárja.

Az újonnan vizsgáltakon kívül közli négy, már korábban publikált svájci és

osztrák barlangkitöltés elemzését, továbbá négy, bais által vizsgált üledéksort és
összehasonlításul — néhány német-, magyar- és franciaországi barlangról más szer-

zktl megjelent kitöltésvizsgálat eredményét.
Befejezésül összeveti az újabb C14-vizsgálatok abszolút kronológiai adatait saját

észlelésével, megállapítva a két adatcsoport egyezését.

A könyvet Világos, értelmes szövegközti ábrák, továbbá általa javasolt, nagy
áttekintést nyújtó oszlop-diagramok egészítik ki, amelyeken az egyes szemnagyság-
csoportokat anyagszer vonalkázással ábrázolja, végül, a kötet végén, szép fényképes
táblákat közöl a vizsgált barlangokról.

A hézagpótlóm különösen fontos számunkra, mert lehetvé teszi azoknak az itt

bvebben nem részletezhet különbségeknek az értékelését, amelyek a svájci eljegesedési

központ és a magyarországi periglaciális terület hasonlóan feldolgozott barlangi üledékei
között észlelhet. E különbségek törvényszerségeibl a két terület würmi eljegesedés

idején mutatkozott éghajlati eltérések számíthatók ki. Fontos azonban S c h m i d
könyve minden európai barlangásató srégész számára is, mert használható, jó módszert
ad kezébe, s mert mindazoknak, akik a régészeti vizsgálati módszerektl talán kissé

távolálló kzettani vizsgálatok igénybevételétl idegenkedtek, bebizonyítja ezek hasznos-
ságát, st szükségességét. A könyv idszer voltát nagymértékben növelik a rádiókarbon
módszer abszolút idrendi lehetségei, amelyek a barlangi üledékkzettani vizsgála-

tokban biztos kontrollt és gyakran szükséges alátámasztást is kapnak.
Vértes

S e n e S, J.: Pectunculus-Sande und Egerer Faunentypus im Tertiár bei Kovacov
im Karpatenbecken. (Pectunkuluszos homok és egri faunatípus a kárpátmedencei
Kovacov harmadidszaki rétegeibl.) Geologické Práce — Monografieká séria 1. Bratis-

slava 1958.

A Kárpát-medencében elterjedt, általában felsoligocénnek tartott pektun-
kuluszos homok faunájáról idáig nem jelent meg korszer részletes leírás. Ezt a hiányt
pótolta a szerz, mikor a klasszikusnak nevezhet, magyar geológusok eltt is jól ismert
kovacovi (helembai) fauna feldolgozására vállalkozott. Az Európa-szerte régóta várt
monográfia magyar vonatkozásain, a ,,katti— akvitáni" problémakör itthon is sokat
vitatott témáján kívül, már mintaszer felépítésével és korszer módszereivel is méltán
kelti fel érdekldésünket. Szerz ugyanis nem elégszik meg az egyes fajok leírásával,

hanem oknyomozóan keresi azokat a paleoökológiai, sföldrajzi, rétegtani tényezket,
melyek a fajok megjelenését lehetvé tették. A széles látókör munkát így a földtani

viszonyok és a fauna leírásán kívül, terjedelmes paleoökológiai, rétegtani és sföldrajzi
fejezetek egészítik ki.

A munka eredményei közül ki kell emelnünk, hogy szerz az egri akvitáni fáciest

(„turritellás márga") egy szelvényben, a legszorosabb összefüggésben találta a pektun-
kuluszos homokkal. A legújabb irodalom és manapság általánosan, egyértelmen elfo-

gadott rétegtani besorolású lelhelyek faunáival való összehasonlítás alapján, szerz
megállapítja, hogy a kovacovi faunában (a pektunkuluszos homokban és turritellás

márgában egyaránt) az oligocénre és paleogénre nézve teljesen idegen, új fajok „invázió-

szer'' megjelenése észlelhet. Az új, mediterrán-fajok a fauna 50— 70%-át alkotják.

Típusos paleogén faj a faunában nincs, 20—30% az oligocén reliktum (oligocén-núocén)
,

és 2— 14% a katti elem. Ezek aiapján szerz az akvitáni emeletbe sorolja a helembai
faunát, és rámutat, hogy a kárpátmedencei hasonló faunák (Eger, Balassagyarmat,
Törökbálint, Göd, Pusztaszentmihálv, Zsombor) szintén akvitániak. A paleoökológiai
elemzés szerint a pektunkuluszos homok üledékképzdése 15 m, az egri fáciesé 25— 40 m
körüli tengermélységben történt. Külön fejezet foglalkozik a mediterrán fauna hirtelen

megjelenésének sföldrajzi okaival. A kritikus szemlélre is meggyzen hat az a majdnem
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teljesnek mondható irodalmi anyag, melyet a munka végén találunk szkebb tárgykörök
szerint csoportosítva.

Lehet, hogy a katti— akvitáni vitát nem zárja le a munka, azonban nagy lépést,
j

jelent elre abba az irányba, hogy a vita teljes tárgykörét kijelöli. Hazai hasonló faunák’
(

meghatározásánál nélkülözhetetlen alapmunka, a törökbálinti fauna elkészületben lev
hasonló feldolgozásához pedig járható ösvényeket nyitott.

B á 1 d i I

W u n d e r 1 i c h, H. G. : Lineare und planimetrische Einengung bei Faltung
und Schieferung (Lineáris és felületi torzulás gyrdés és palásodás közben) és Plani-

metrische und volumetrische Einengung bei Faltungsvorgángen (Területi és térfogati 1

torzulás gyrdési folyamatokban). N. Jb. f. Geo.-Pál., 1959. évf., 2. és 4. füzet.

A szerz arra a mindmáig többnyire figyelmen kívül hagyott körülményre hívja j

fel a figyelmet, hogy egy gyrdési folyamatban résztvev test lineáris, felületi és tér-

fogati zsugorodása korántsem mindig arányos egymással, és hogy a speciális esetekben
j

fellép aránytalanságok a tiszta gyrdés formakincsének bizonyos jellegzetes és a
j

rétegösszletek jól ismert eltorzulásaihoz vezethetnek. Amíg a redk lankásak, a torzulás
j

nem, vagy alig lép fel, meredekebb redk esetén azonban a kompetensebb rétegek közé
települt képlékenyebb rétegek a boltozatokat a legkisebb ellenállás irányába, fölfelé

j
duzzasztják, és a boltozatszárnyak kivékonyodásához, boltozatszakadáshoz vezethetnek.
Minél vékonyabb a rétegsor, annál kevésbé lépnek fel ilyen eltorzulások, és annál inkább

'

hasonlítanak a létrejött formák az oldalnyomásos torlódott rednyaláboklioz (Stauch-

íalte). Vastagabb rétegsorban a kompetensebb és inkompetensebb rétegek helyszükség- I

lete közötti különbség gyakran keresztgyrdés révén egyenlítdnek ki, azaz a boltozatok
tetvonalai és a teknk fenékvonalai is hullámosakká válnak. .— Wunderlich
megfontolásai még több, itt a helyszke miatt nem említett részjelenséget is érthetvé
tesznek, és a gyrdési folyamatok részletesebb megértéséhez vezet ríj szemléletmód
kapuit nyitják meg.

B alkar

Jeffreys H.: The Earth (A Föld). Cambridge University Press, 1959.

Harmincöt évvel ezeltt jelent meg az els kiadása ennek a ma már klasszikusnak
tekinthet mnek s szerzje éppen most vonult nyugalomba cambridgei katedrájáról.
A m negyedik kiadása van elttünk s ez arról tanúskodik, hogy Jeffreysnek
még mindig sok mondanivalója van a Földrl. Azt hiszem kevés olyanm van, amelynek
a négy kiadása annyira különböznék egymástól, s annyira magán viselné a tudomány
fejldését, mint éppen ez a könyv. A könyv egyúttal tanúságot is tesz mindarról, amit
szerzje a Föld problémáinak felkutatása terén tett.

Els fejezete a kzetek mechanikai tulajdonságaival foglalkozik. A deformációk
és feszültségek kapcsolata, a rugalmas utóhatások, plasztikus folyás elméleti alapjainak
tárgyalása után a különböz kzetek fizikai viselkedésére kerül sor.

Második fejezete a földrengéstan elméleti alapjait rakja le, a rugalmas hullámok
elméletének tárgyalásán keresztül. A klasszikus mozgásegyenleteket a törés és vissza-

verdés különböz esetei, majd a felületi hullámok követik. A földrengéshullámok
pályájának meghatározásával folytatódik a fejezet, az epicentrumok helyének meg-
határozásával zárul.

A gyakorlati szeizmológia kérdései adják az anyagát a könyv leghosszabb fejeze-

tének, a harmadik fejezetnek. Valóban ez a terület az, ahol Jeffreysnek a leg-

nagyobb érdemei vannak. A kéreg szerkezetének, vastagságának kérdése és meghatá-
rozása, a köpeny felépítése, a földmag szerkezete s fizikai állapota elssorban földrengés-

hullámok megfigyelési adataiból következik. Alapvet kérdés itt a megbízható menetid-
görbék szerkesztése és analízise. A földrengések mérete és energiája jelzi, hogy milyen
óriási bels feszültségek vannak a Föld belsejében. A menetid-görbék teszik aztán
lehetvé, hogy a rugalmas hullámok sebességeloszlását a Föld belsejében és ebbl a

legtöbb fizikai állandót meghatározhassuk. A fejezet vége a mikroszeizmikus nyugtalan-
ságok kérdésével foglalkozik.
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A Föld és Hold alakjának a vizsgálatára szenteli a negyedik fejezetet. A nehézségi

er nívófelületének megközelítése, szferoidokkal s az ezekkel kapcsolatos nehézségi

formulák, a Föld tömege és átlagsrsége, a Clairaut - féle vizsgálatok, a Föld
tehetetlenségi nyomatéka s a Föld belsejében lev valóságos srségeloszlás és a bolygók
belsejének a kapcsolata tölti ki e fejezet keretét.

Az ezt követ ötödik fejezetben a kapcsolódó nehézségi er megfigyelések kerülnek
tárgyalás alá. A különböz gravitációs korrekciók, az izosztázia különböz elvei s a

kompenzáció kérdése után a Föld háromtengelységével foglalkozik. A Föld és Hold
kiegyenlített adatai zárják a fejezetet.

A gravitációs anomáliák jelenléte egyúttal feszültségek forrása is a szilárd föld-

kéregben. E feszültségek elemzése a hatodik fejezet feladata.

A Föld rugalmasságával kapcsolatos a hetedik fejezet tárgya is. Ebben a szélesség-

ingadozások és a földrengések matematikai tárgyalása s a megfigyelések közötti kap-
csolat éppen az átlagrugalmasságra ad feleletet.

A dagályjelenségek következményét, tehát a dagálysúrlódást már a következ
fejezet tárgyalja. Itt is egy sereg új részlet egészíti ki a harmadik kiadás anyagát.

Külön fejezet foglalkozik azokkal a módszerekkel, amelyek a Föld korának a

meghatározását tzték la célul s miután ebben fszerepe a rádióaktivitásnak van, termé-
szetesnek látszik, hogy az ezt követ tizedik fejezet a rádióaktív jelenségekbl táplál-

kozó földi h kérdésével foglalkozik. Szerz a kihlésnek s az ezzel kapcsolatos kontrak-
ciónak a híve. Ezért e fejezet részletesen foglalkozik a Föld belsejének az állapotával

s tárgyalja a különböz degenerációs lehetségeket is.

A tizenegyedik fejezet a földfelszín kialakulásának az elvi kérdéseit tárgyalja.

Itt van szó tehát hegységképzdésrl, törések kialakulásáról, magmaáramlásról, a konti-

nensek és óceánok keletkezésérl, valamint a vulkanizmusról.
Az utolsó fejezet néhány speciális problémát ölel fel, mint a földrengések periodi-

citásának a kérdése, a földrengések és törésvonalak kapcsolata, a Föld tengelyelmozdu-
lása és a pólusvándorlás, valamint a kontinensek vándorlásának a kérdése. Ugyancsak
itt foglalkozik a Hold-kráterek eredetének kérdésével.

A könyvrl még csak airnvit, hogy senki sem mellzheti az itt felhalmozott ered-

mények tudomásulvételét, ha a Földrl, eredetérl, kialakulásáról és fizikai felépítésérl

valóban reális képet akar magának kialakítani.
Egyed

Kozlowski, R. — Greguss P.: Discovery of Ordovician Land Plants (Prelimi-

nary eommunication) Acta Palaeontologica Polonica, Vol. IV. Warszawa, 1959.

Az elzetes jelentésben szerzk hírt adnak Varsótól É-ra 30 km-re, a Viszla
völgyében glaciális hordalék ordoviciumi mészkgörgetegében talált szárazföldi növény-
maradványról. A növénymaradványokon kívül a kzetbl Graptolites, Brachiopodák,
Hidrozoák és algák kerültek el, amelyek a balti szilur rétegek kifejldésére utalnak
s egyben az ordoviciumi kort igazolják. A Greguss által leírt, szárazföldinek min-
sített növényi maradványok Musciphyton és Hepaticaephyton moha és zuzmóféle új
nemzetségek megjelölésével a Propsilophyta csoportba sorolhatók, mint kezdetleges
Psilophyta-félék. Greguss általános jellemzést ad a két új genuszról és mikroszkópi
fényképekkel mutatja be azok növényi szöveti jellegeit.

Sokan kétkedéssel fogadták az ordoviciumbeli szárazföldi növények létezését.

Már sokkal régebbi földtörténeti idszakokból is ismerünk szárazföldi növénymaradvá-
nyokat, amint azt Orbhel Jiri közelmúltban megjelent referátumában (Geologie,
1 958) összefoglalóan ismertette. További vizsgálatokat igényel azonban, ilyen szárazföldi
növényi részeknek föltnen jó szövettani megtartási módja, különösen pedig a nyílt-

tengeri Graptolites tartalmai mészkben való üledékképzdési jelenléte.

Meiselué
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W e 1 1 e r, J. M.: Compaction of sediments (Üledékek összenyomódása). Bull.

of the Am. Áss. of Petr. Geol. 1959. Vol. 43. N. 2.

A cikk különböz elterjedt üledékes kzetek összenyomódásának és diagenezi-
sének folyamataival, tényezivel foglalkozik a legkorszerbb irodalmi adatok felhaszná-
lásával. Az agyagos kzetek összenyomódásáról írva az ezeken a kzeteken
végzett talajmechanikai kísérletek eredményeit, valamint kolajkutató-mélyfúrások
adataiból nyert diagramok összefüggéseit veti össze. Számbaveszi az üledékek a beteme-
tdés során és után ért hatásokat, a plaszticitásból, a kolloid tulajdonságokból, a víz-

tartalomból, a nyomás- és hviszonyokból, a különféle agyagásványok sajátságaiból
és az idtényezbl következket, és ezek alapján vezeti le a fokozatosan csökken
porozitást elidéz szerkezeti folyamatokat. A közölt diagramok megvilágítják az üledék -

vastagság-porozitás, fedrétegsúly-porozitás, az eredeti üledékvastagság— fedréteg-
vastagság— százalékos összenyomódás exakt adatainak összefüggéseit. Homok-
köveknél az összenyomódás számos tényezjét mérlegelve megállapítja a szerz,
hogy a homokkövek fedvastagsága és porozitása közt nincs semminem összefüggés.

Kitér a homokk cementáló anyagának keletkezési viszonyaira is. Mészkövekkel
kapcsolatosan adódik a legtöbb bizonytalanság a diagenezist és összenyomódást illetleg.

Tapasztalatokra támaszkodva W e 1 1 e r hangsúlyozza, hogy a mészk-megszilárdulás
az atmoszferikus hatásoktól sokszor függetlenül történik. ír a dolomitképzdés mecha-
nizmusáról is. A cikk végezetül részletesen foglalkozik a szerves üledékek
betemetdés utáni folyamataival. Az általános felfogással szemben a kszenesedésnél
az id-tényezt sem tartja elhanyagolhatónak. A cikk figyelemre méltó összefoglaló-

munka, mely jól rávilágít a tárgykörre vonatkozó ismeretbeli hiányosságokra.

Ötvös

Z a n s V. A.: Recent views on the origin of bauxite (Jelenlegi nézetek a bauxit-
képzdésrl) Geonotes, Vol. 1. No. 5. 1959. Jamaica.

A jelenleg ismert bauxittelepeket a szerz laterit-bauxit és karsztbauxit csoportra

osztja fel. Míg az els csoport keletkezését nagyjából már tisztázták, addig a karszt-

bauxit kérdésében még ma is igen eltér nézetek uralkodnak. Legtöbb híve egészen a

legutóbbi idkig a Tucan és Kispatic által kidolgozott „terra rossa" elméletnek
volt. Az utóbbi években aztán ezt az elméletet egyre több jogos bírálat érte. így Francia-

országban Erhart (1956) és Roch (1957), Jugoszláviában Miholic (1956),

Olaszországban M i n i e r i (1954), Magyarországon pedig Vadász E. (1956) mutat-
tak rá a terra rossa elmélet tarthatatlanságára.

A jamaikai hatalmas, jelenleg 600 millió tonnára becsült bauxittelepeket szintén

mészk oldási maradékának tartották. Zans már 1954-ben megállapította, hogy az

átlagosan 0,1% Al
203-at tartalmazó miocén fekümészk nem lehet a bauxit kiinduló

anyaga. A bauxitot eocén tufás agyag és andezittufából származtatja, ami a sziget

középs részén térszínileg magasabb helyzetben található. Közvetlen megfigyelésekkel

kimutatta, hogy a bauxitképzdés a szigeten — bár csökkent ütemben — még ma is

folyik.

Xagv fontosságúak és a magyar bauxitvizsgálatokkal összhangban állnak alábbi

záró következtetései: a mészk aljzat a bauxitképzdés fontos tényezje, amennyiben
ez idézi el a szuszpenziók koagulációját, a karsztos mélyedések pedig az anyag felhalmo-

zódását és az erózió ell való megrzdését teszik lehetvé. A kicsapódott agyagos alap-

anyag bauxitosodása a töbrökben történik. Ebben is nagy szerepe van a mészkaljzatnak,

mert ez idézi el a talajvíz lúgossá válását és ez biztosítja a kioldott anyag elvezetését

A jamaikai bauxittermelés növekedésének ütemét az alábbi adatok szemléltetik :

1952. 265 000 tonna 1955. 2 530 000 tonna

1953. 1 200 000 tonna 1956. 2 980 000 tonna
1954. 2 000 000 . tonna 1957. 4 240 000 tonna

1958. 5 590 000 tonna

Bárdossv
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1959 tavaszi ülésszakon elhangzott eladások

március 4. Klubest
Vörös István „Földtani tanulmányutam Koreában" címmel vetítettképes

beszámolót tartott.

Résztvevk száma : 57

március 25. Ünnepi ülés

Elnök : Sztrókay Kálmán
K e r t a i György: A moszkvai kolajkeletkezési kongresszus és a Szovjetunió

kolaj- és földgázkutatási terve
Benk Ferenc: A Szovjetunió geológiája a kommunizmus építésének szol-

gálatában
Résztvevk száma : 87

április 8. Eladóülés
Elnök : Sztrókay Kálmán
F ü 1 ö p József : A Vértes-hegység júraidszaki képzdményei
Szurovyné Hajós Márta : Kovaalgák fáciesjelz és rétegtani jelentsége
Kiss János : A Mátrabegységi' Nagygallya környékének vulkáni íelépitése

Résztvevk száma : 92

április 22. Eladóülés
Elnök : Sztrókay Kálmán
B a r t k ó Lajos : A nógrádi barnakszéntelepek kora
Bárdossy György: Adatok a cserszegtomaji kaolinos agyagtelepek isme

rétéhez
Résztvevk száma : 102

május 6. Eladóülés
Elnök : Sztrókay Kálmán
Lengyel Endre : Földtani és kzettani érdekességek a tokaji hegységben
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ÉRTEKEZÉSEK

A MAGYAROROSZÁGI SZÉNHIDROGÉNKUTATÁS GEOFIZIKAI

MUNKÁLATAINAK EDDIGI IRÁNYAI

OSZI<ACZKY SZILÁRD

összefoglalás ; A magyarországi geofizikai kutatások hat évtizede alatt sok tapasztalat

gylt össze, és a kutatómunka számos" ipari eredményét vallhatjuk magunkénak. A magyar geo-

fizikusok munkája, akár a Geofizikai Intézeten belül, akár más kötelékben mködtek, már a terü-

letek összetartozósága folytán is, összetartozó egységet képez. Ezért a jelen történeti áttekintést

a magyar geofizika egésze szemszögébl kívánjuk felvázolni.

A hazai kolajkutató geofizika történetét három szakaszra oszthatjuk :

1. 1901-tl a hazai terepi geofizikai kutatás rendszeres megkezdésétl 1933-ig, a dunán-
túli olajkutatás megindulásáig.

. .... , . .

2. A következ korszakot az 1951 . évvel zárjuk, mert ekkortájt lep a hazai szeizmika a kísér-

letezésrl a rendszeres munka területére, és emellett a gravitációs mérések az olajkutatásban

kisebb méretben kezdenek szerepelni.
_

3. A harmadik korszakot napjainkig a geofizikai munkáknak az elzeknél lényegesen

nagyobb terjedelme jellemzi.

1. A hazai olajkutató geofizika 1901-tl 1933-ig

A geofizikai kutatás alapproblémái már a XVII. században felmerültek éspedig

a Föld alakjának meghatározása céljából mint gravitációs problémák és a Föld mágneses

terének tanulmányozása kapcsán. A geodéziában a tengerszintnek, mint nívófelületnek

a szárazföldek alatt való folytatása vetette fel a földtani kutatás problémáit, a mágnesség

pedig nemcsak a szárazföldi és fleg tengeri tájékozódásban játszott nagy szerepet,

hanem korán alkalmazásra került a vasérckutatásban.

A 80-as évek derekán, amikor Eötvös L. a nehézségi és mágneses ertér mérésé-

nek kérdésével foglalkozni kezdett, az ingamérések pontossága néhány mgal volt, helyen-

ként egészen durva hibákkal ; egy állomáson az ingamérés napokig tartott, hasonlóképp

egy-egy mágneses állomás beméréséhez 1 — 2 nap volt szükséges. A torziós inga kifejlesz-

tésében Eötvös L. olyan lehetségeket látott meg, amelyekkel remélhette, hogy az

eddig felmerült feladatokat megoldhatja. E nagy érzékenység mszerrel végzett mérések

eredménye, valamint a geológia iránt ifjú kora óta érzett vonzalma felhívta figyelmét

mszerének és eljárásának földtani feladatok megoldásánál való alkalmazhatóságára.

Másfél évtizedes laboratóriumi és szabadégi tanulmányok alapján Eötvös L. a század

elejére kidolgozta az Eötvös-inga mérések módszertanát, beleértve a mérési eredmények

értelmezését is. Balatoni méréseivel 1901-ben megindította az ország egyes területeinek

rendszeres felmérését, ahol egy-egy Eötvös-inga állomás egyúttal abszolút mágneses

állomás is volt.

A mágneses méréseknek az olajkutatásban a nehézségi mérések mellett kiegészít

szerepük van. Ugyanis a nehézségi anomáliák értelmezésében kitn segítség, ha mind-

járt tudjuk, hogy azok a kzetek, amelyek a nehézségi anomáliát okozzák, mágnesesen

hogyan viselkednek. Ezért alapveten fontos, ha ismeretlen területen a kétféle módszerrel

párhuzamosan kutatnak. így járnak el pl. Bulgáriában, ahol szovjet kutatók, tankönyvek

1
*
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és elírások szerint, indították meg 1951-ben a geofizikai munkálatokat. A hazai kutatás-
ban, sajnálatos módon, Eötvös L. halála után ez az elv nem érvényesült.

A gyakorlati szénhidrogénkutatás alapelemeit már megtaláljuk Eötvös L.

1909-i és 1912-i értekezéseiben. Hazánkban B ö c k h Hugónak, a szénhidrogén-kutatá-
sok vezetjének kezdeményezésére, kifejezetten a sótestek és a szénhidrogéntárolók
kimutatására indultak meg 1912-ben az Eötvös-inga mérések a Maros völgyében és 1914
nyaráig folytatódtak. A módszer a sótestek kimutatására igen alkalmasnak bizonyult.

Nagyjelentség tény a szénhidrogén-kutatás történetében, hogy a geofizikai

mérések már ilyen korán, és éppen hazánkban beléptek a kutatómunkába, különösen
akkor, ha meggondoljuk, hogy a szénhidrogénkutatásnak ebben az idben legfejlettebb

államában, az Egyesült Államokban, az olajkutatásoknál geológust is csak e század elejé-

tl kezdve alkalmaztak rendszeresen.

A hazánkban 1937 eltt felfedezett szénhidrogén telepek még mind a felszínen

található elfordulások és felszíni földtani vizsgálatok alapján lettek ismeretesek, így
az erdélyi földgáz, a muraközi kismennyiség olaj és az egbelli olajmez. Ugyanez áll az

1937-ben feltárt bükkszéki területre is. Az erdélyi földgáz feltárása annyiban kivétel,

hogy ámbár a gázszivárgások évszázadok óta ismertek voltak, a kissármási fúrás 1907-

ben kálisó érdekében indult meg. Viszont a többi felszíni, vagy inkább artézi kutakban
való elfordulás nyomán megindított feltáró munkálatok gyakorlatilag eredménytelenek

maradtak, ill. csupán helyi érdek eredményhez vezettek. Példaképpen említhetjük

Hajdúszoboszlót, ahol a szénhidrogénfeltárás céljából telepített fúrás a nagyérték
termális víz mellett kevés gázt is feltárt.

Az egbelli olajmezn 1916-ban végzett Eötvös-inga mérések már azt az érdekes

tapasztalatot is eredményezték, hogy az olajtároló felboltozódása nem a gravitációs

maximumon van, ez ui. az idsebb kzetek regionális emelkedését jelzi, hanem annak
egy relatív maximumán, mai mszóval „maradék maximumán” van. E példa nyomán
kezdte érdekelni a gravitációs kutatókat a maradék anomáliák vizsgálata. Itt említhet-

jük, hogy már 1928-ban az Intézet a franciaországi Limagneban végzett méréseinek fel-

dolgozásakor is foglalkoztak a magyar geofizikusok maradék anomália számítással.

Az els világháború utáni években több-kevesebb folytonossággal végzett nyaran-

ként a Geofizikai Intézet Eötvös-inga méréseket. Az állomások elhelyezése szabályos

háromszögekben történt, ami tetszets megjelenés állomáshálózatot eredményezett,

és kizárólag a gradiensek és állomástávolságok szorzataként adódó delta g növekmények
számításának sematikussá tételét szolgálta. Az Intézetben 1934-ig fenntartott mérési

rendszer mellett naponta csak 1 ketts állomáson történt észlelés, ily módon évente,

amikor egyáltalán volt mérés, kb. 100 állomás készült el. Az évek során a nagy, 3 km-es

állomástávolság mellett, aránylag nagy terület gyengén áttekint mérése történt meg.

Ez a munkatempó csak azért volt 1934-ig fenntartható, mert a fúrási tevékenység még
ennél is lassúbb ütemben haladt elre.

Az Intézetnek a Geodéziai Unió 1928-i lissaboni ülésére készített jelentése az Alföld-

nek már jelents területein mutat eredményeket, annak ellenére, hogy az izogamma

térkép csupán néhány ezer Eötvös-inga állomáson alapul. Méréseinknek ebben az els

idszakában azonban a fúrásokat ipari siker nem koronázta.

A külföld ugyan Magyarországon tanulta meg az Eötvös-inga mérések kivitelé-

nek és feldolgozásának módszertani elemeit, de ott a kutatásokat szelvények mentén

végezték s ezáltal rapid eredményeket értek el. Ez a gyorsított eljárás egv-egy területen

mindaddig eredményes volt, amíg a kutatófúrásokat a jelentékenyebb nehézségi anomá-

liákon helyezték el, természetesen lehetleg szeizmikus refrakcióval történ igazolás

után. Ha azután a fúrás ipari elfordulással járt, az illet területet részletesebben fel-

mérték.
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Ebben az els kutatási idszakban a Duna— Tisza köze északi részének ÉK—DNy-i
gravitációs csapásai már kezdtek kirajzolódni. Ezek az irányok a késbbi idk szeizmikus

mérései és fúrásai alapján mélyszerkezet i irányoknak bizonyultak. Az Alföld tiszántúli

részén, valamint Arad— Békés vidékén azonban ezek az irányok már nem dominálnak.

Idszakmik végére hazánkban igen csüggedten ítélték meg a hazai szénhidrogén-

kutatás kilátásait. Ez a reménytelenség, amely a világgazdasági helyzet krízisével is

súlyosbodott, magyarázza meg, hogy az állam a dunántúli kutatás jogát és esetleg kiter-

melésre kerül szénhidrogénjét a kincstár 15%-os részesedésének jogával átadta egy

amerikai cégnek, az Eurogasconak. A magyar állam szakérti itt még kevésbé reméltek

jelentékenv szénhidrogén elfordulást, mint az Alföldön. •

\

2. Intenzivebb geofizikai kutatások és olajmezk feltárása, 1933—1951

Az amerikai cég dunántúli kutatásait Eötvös-inga mérésekkel és felszíni geológiai

felvételekkel kezdte meg. E munka kiviteléhez külföldi geofizikusokra nem volt szüksé-

günk, mert éppen 3 külföldet járt geofizikusunk volt állás nélkül.

A Dunántúl az olajkutatás szempontjából még ismeretlenebb terület volt, mint

az Alföld. IMindössze 3 eredménytelen mélyfúrás történt a területen, illetve közelében,

Budafapusztán, Kurdon és Baján, a húszas évek elején, még a D’Arcy Exploration Co.

brit cég vállalkozásaként. Ezek közül a budafapusztai fúrás, mint késbb kiderült,

igen közel járt az olajmezhöz. *
Az Eurogasco vezeti földgázt szerettek volna feltárni a Kisalföldön, ahol Bécs

és Gyr közelségi miatt a gáznak könny értékesítésére számíthattak. Ennek megfelelen

a geofizikai csoport els feladata a Kisalföld átkutatása lett. E munkát nagy vonásokban

10 hónap alatt elvégezték, st Mihályi és Répcelak környékén, ahol egy mintegy 120 km
hosszú ÉÉK— DDNy-i nehézségi maximum legmagasabb értékei adódtak, kissé részlete-

sebb kidolgozás történt.

Az ingákkal nyert mérési eredmények megbízhatók voltak, st utólag kiderült,

hogy az osztrák csoport által használt Askania gyártmányú Z mszerekénél sokkal job-

bak voltak. Ily módon a magyar mércsoport megszerezte azt a bizalmat, amelyre nyugodt

mködése érdekében szüksége volt.

1935 óta egy Schmidt-féle vertikális magnetométerrel történtek átnézetes mérések

a Kisalföldöu. E felvételek úgyszólván megszakítás nélkül folytatódtak a Dunántúl

1944. széig és az akkoriban olajelfordulásra tekintetbe jöv területeken nagyvonású

áttekint felvétel történt, st néhol kissé részletesebb munka is.

A nehézségi mérések Mihályitól Pinnyéig 3 maximumot mutattak ki, amelyek az

idközben végzett szeizmikus mérések és mélyfúrások alapján kristályos pala bérceknek

bizonyultak, amelyek a rendelkezésre álló hiányos adatok szerint DNy-on a Gráci meden-

céig folytatódnak, É felé pedig legalább a Dunáig, s itt igen nagy mélységben részben

irányt is változtatva, valószínleg tovább követhetk. A Kisalföldön az utóbbi 24 esztend
alatt lemélyített 1 1 mélyfúrás távolról sem elég a szerkezeti viszonyok tisztázására, sem
annak eldöntésére, hogy szénhidrogének az eddig talált nyomokon kívül nagyobb mennyi-

ségben tárolódnak-e ezen a területen. Schlimiberger-vizsgálatok csak az 1938. évben kez-

ddtek. így a 2 els mihályi fúrás kivizsgálása tökéletlen volt. A Mihályi- 1 és -5. fúrás

(utóbbi Répcelakon) hatalmas széndioxid készletet tárt fel.

A mágneses anomáliák nem követik ezeket a nehézségi anomáliákat. Egy nagyobb
pozitív anomália található a Vas-hegy környékén, egy hosszúkás XyDNy—KÉK csapású

anomália Szobathelytl É-ra, mely egyúttal kis intenzitású nehézségi maximum is, végül

egy kiterjedtebb kerek pozitív anomália Mihályitól ÉK-re Pásztorinál. Az utóbbival

részben esik egybe, de közepe kissé délebbre van, Szil környékén egy ovális K—Ny ten-
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gely nehézségi maximum. Ezen kívül kisebb pozitív mágneses foltok találhatók különö-
sen Mihályi környékén olyan helyeken, ahol a gradiensek is hirtelen, de csak lokálisan,
megnövekszenek. E helyek egyúttal nem reflektáló szintekkel jelentkeznek, és a Mihályi-3.
fúrás bázisos kzetet harántolt. A pásztori— szili maximum különösen érdekes anomália,
a szeizmikus szelvények azonban mindezideig messzirl elkerülték.

Az Eurogaseo a mihályi gravitációs anomália körülhatárolása után 1934-ben
mérést végeztetett a Humble Oil Co. (Standard cég) egyik szeizmikus csoportjával. Az
USA-ban a tökéletesebb reflexiós mérések kezd évéül ma 1935-öt jelölik meg, míg ezt
megelzen csak a refrakciós módszer jutott el a fejlettség magasabb fokára. Xem csodá-
latos, hogy ez a mércsoport a maga kezdetleges felszerelésével éppen csak érzékeltetni
tudta itt a Kisalföldön a kristályos alapkzet felszínét. A Kerka völgyében ezután végzett
mérés pedig kifejezetten eredménytelennek nevezhet. (Máig sem kaptunk megbízható
és összefügg reflexiókat Dél-Zalában.) Azonban az 1934 nyaráig nyert eredményeket
a vállalat biztatónak tekintette ahhoz, hogy els magyarországi mélyfúrását Mihálviban
megindítsa. Az alapkzetet 1600 m körüli mélységben elérték. A szénhidrogén nyomok
biztatóak voltak, de a felszínre hozható termék csupán széndioxid volt.

Ekkor már az Eötvös-inga csoport Budafapuszta környékén mködött, s a leg-

rövidebb id alatt kijelölte a Eendvaújfalu— Budafapuszta— Magyarszentmiklós gerincet,

és külön alakulatként a Lovászi maximumot. Ezt az értelmezés boltozat helyett átbukó
redvel próbálta magyarázni, de 1935— 36 telén, ezúttal már modernebb felszereléssel

és nagyobb szaktudással végzett reflexiós mérések során vissza kellett térni az egyszer
magyarázathoz. Ez a szeizmikus csoport a Seismograph Service Co. vállalaté volt.

Az 1933. évvel azért kezdtük a hazai szénhidrogén-kutató geofizika új korszakát,

mert a dunántúli munka méretei és stílusa kihatottak a Geofizikai Intézetre is. 1934-tl

az Intézetnek is meg kellett gyorsítania Eötvös-inga méréseit
;
st az Intézetnek az 1 935.

évben hivatalba lép új igazgatója, Fekete Jen már egy Haalck-féle gravimétert is

kapott. Késbb egy közepes nagyságú Graf-gravimétert is beszerzett az Intézet, st
Pogány Béla professzor vállalta egy kisméret graviinéter szerkesztését is, ennek
elkészítésében azonban halála megakadályozta. Kiegészült az Intézet magnetométeres
felszerelése és a Humble-csoport szeizmikus mérési szalagjainak mintául vételével P o-

gány professzor egy szeizmikus berendezést is szerkesztett. Evvel Kapuvárnál lénye-

gesen jobb reflexiókat sikerült felvenni, mint az amerikai berendezéssel. Ezek az új msze-
rek azonban kevéssel vihették elre a kutatásokat, mert messze alatta maradtak az akkori

mérési követelményeknek.

^Mindamellett a fejldés szempontjából nem szabad ezt az idszakot meddnek
tekinteni. Egyetemi geofizikus képzés ui. csak 1951-ben kezddött, tehát az ezt meg-
elz idben a kezd diplomásnak minden geofizikai ismeretet munka közben kellett

megszereznie. A gyakorlati célra meg nem felel mszerekkel való veszdés kitn gya-

korló iskola volt fiatal geofizikusaink számára. Éppen ezeknek a mszereknek a tökélet-

lenségei adták az ösztönzést a hazai mszerszerkesztésre és e régi mszerek hibáinak

jelentékeny érdemük van az 1951-ben elkészült új magyar szeizmikus mszerek jóságá-

ban.

Amikor 1934-ben a dunántúli Eötvös-inga csoport a Kisalföld síkságáról és arány-

lag homogén neogén talajáról a dél-zalai halmok közt az ismeretlen mélységek kutatására

vállalkozott, kilátásait hazai körökben eléggé kockázatosnak ítélték meg. Az volt az

általános felfogás, hogy a Dunántúl medencéje sokkal sekélyebb, mint az Alföldé. Fel-

tételezték, hogy ezen a területen az altalaj sokkal inhomogénebb és kérdésesnek tartották,

hogy lehet-e ott egyáltalán eredményes nehézségi méréseket végezni. Szerencsés körül-

ménynek nevezhet, hogy a felszínközeli rétegek homogenitása a gravitációs mérések

szempontjából megfelel volt. (Szeizmikus mérésekre éppen ellenkez tapasztalat adó-
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dott.) Mint említettük, az els hazai olajterület alapvet gravitációs mérése egy-két

hónap alatt megtörtént, utána Nagyatádra kellett sietni. Ui. Nagyatádon, Kivadáron és

Bábodon gázos artézi kutak vannak, ezek ersen vonzották az Kurogasco vezetit, akik

minél hamarább gázt akartak találni.

Nagyatád környékén a Pávai-Vaj na és munkatársai által aknázás alapján

szerkesztett térkép K— Ny-i antiklinálisokat tüntet fel. A nehézségi anomáliák egy É— D-i

hosszú maximumot körvonalaztak, melyet a mágneses anomáliák is alátámasztottak.

Annak ellenére, hogy másodlagos anomáliákként Nagyatádtól É-ra, Ny-ra, K-re és

a Dráva felé a K—Ny és Dráva menti irányok is megjelentek, mégis az É— D-i irányt,

ezt az inkei, kaposvári és mecseki irányra merleges irányt, részesítették elnyben. Hiába
jelzett D— Ny-i lejtt az 1938—39. évi reflexiós mérés, 1943-ig 3 medd mélyfúrásba

került a nehézségi és mágneses anomáliáknak ez az egyoldalú értelmezése. 1939-ben már
tisztán látni lehetett, hogy az É— D-i maximum egy igen mélyen fekv, ersen mágneses

és nagy srség kzetnek felel meg, de a szeizmikus mérések iránti bizalom nem volt

elég nagy. Végül 1950-ben a Pécs környékérl ide kiterjesztett Heiland-graviméter-mérés

kell hitelességet biztosított a régebbi Eötvös-inga és Boucher-graviméter mérések

K— Ny-i, ill. drávai csapásának. Néhány évvel késbb a Maszolaj reflexiós mérései végre

megadták az indítékot a babócsai fúrás kitzésére, amelynek nyomán itt komoly szén-

hidrogén telepre számíthatunk. A harmadkori képzdmények alatt itt is, mint Kaposfn,
közvetlenül paleozóos kzetek vannak.

A következ mélyfúrás Inkén volt, ahol egy a Balatonnal párhuzamos tengely,

hatalmas gravitációs maximum van, a tengelytl kissé DK felé tolódva pedig egy ertel-

jes mágneses maximum. Az els fúrás néhány ezer m® gázt talált, 71% széndioxid tarta-

lommal. 1938—40 közt a Carter Oil Co. szeizmikus csoportja reflexiós mérésekkel igazolta

az egyszer elképzelést, hogy az alapkzet kiemelkedése van jelen, tetpontján 1700 m
körüli mélységgel. Napjainkig 14 fúrás mélyült e nagy egységen, néhány kútban gázlelet-

tel. Egy fúrás szaruköves dolomitos mészk felett szerpentint harántolt.

1936-ban az akkoriban korszer Truman-típusú graviméterrel megtörtént Budafa-

puszta környékének átnézetes felmérése. Az Eötvös-inga mérésekbl számított izogam-

mákkal az egyezés kielégít. Ezóta még kisebb kiegészítés történt e vidéken 1948-ban

egy hasonló érzékenység Boucher-graviméterrel, amely 1939 óta van hazánkban.

E graviméterek pontossága 0,3— 0,5 mgal-ra tehet. A budafapusztai terület gravitáció-

san felmért állapota még az 1 ; 100 000 méret áttekint mérések állomás srségét sem
éri el. Mindamellett itt tárták fel hazánk els kolajmezejét.

A dunántúli olajkutatás során csaknem két évtizeden át igyekeztek a fúrással

kikerülni az ersebben mágneses területeket ; amennyiben a mágneses anomália tufáktól

ered, ezek jelenléte aligha akadályozza a kolajtárolást. Ha magmás kzetek kerültek

fel, ezek sem minden esetben befolyásolták károsan a kolajfelhalmozódást. Éppen
a pozitív mágneses anomália felett elhelyezked pusztaedericsi gázmen a legjobb példa

erre.

Az 1937-ben feltárt els olajmez csak annyi közvetlen változást okozott a dunán-

túli kutatásokban, hogy ennek megtalálása után a már említett Carter-szeizmikus-

esoport 1,5 éven át hazánkban dolgozott. A második világháború kitörése, pontosabban

1940 óta az Eurogasco, ill. az 1938-ban megalakult Maort kutatási területén külföldi

szeizmikus nem mködött. A késbbi szeizmikus kutatások már a harmadik idszakba
esnek.

4 esztend alatt az Eötvös-inga csoport átnézetesen felkutatta a kiterjedtebb

anomáliákat a Komárom—Siófok— Pécs vonaltól Ny-ra es területen. 1944 széig munka-
területe fként a Siófok— Pécs vonaltól a Dunáig terjedt, majd a Bakony— Vértes

ÉNy-i, ill. Ny-i peremétl kezdve a Kisalföld volt, a Sümeg— Szombathely vonaltól É-ra.
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Ugyanekkor a Boucker-graviméter csoport Zalaegerszeg környékén, majd a Balatontól fa

délre és a Szombathely— Körmend közötti területen mködött. A vertikális magneto- fa

méter-mérés átnézetet és némi részletezést készített a Dunántúlnak a Gyr—Sümeg Vi-

vnaltól keletre és a Balaton—Székesfehérvártól É-ra es részeinek kivételével. A Carter- E

csoport Zalaegerszeg— Nagykanizsa, Inke, Kaposvár, Igái, Nagyatád és Dunaföldvár e

környékén végzett áttekint és részletesebb reflexiós méréseket. A reflexiós viszonyokat E

a zalai területeken, az elz csoportok tapasztalatához hasonlóan igen rosszaknak találta. p

Amikor az els félév tapasztalatai alapján a folytonos szelvényezés nem bizonyult célra-

vezetnek, mert korrelálható reflexiók nem mutatkoztak, áttértek a dip-lövés módszerére. r

Az így adódó, össze nem függ reflexiók dlés szempontjából helyesek lehetnek, de ha i

ezek alapján szinteket akartak szerkeszteni, a szabálytalanul ki-kimaradó reflexiók
j

miatt könnyen átugrottak egyik szintrl egy másikra. Erre a legmarkánsabb példát az

igali 1. és 2. fúrás mutatta 1947-ben.

Az 1945— 46-os esztendk kényszer terepi szünetei alatt alkalom volt a 11 év

alatt összegylt felvételi anyag rendszerezésére, a dunántúli izogamma térkép összeállí-

tására. A Boucher-mérések a mondott 0,3— 0,5 mgal pontosságra megbízhatók, pontos-

ságuk azonban a kisméret olajtárolóknak esetleg megfelel részletanomáliák felismeré-

sére ritkán alkalmas.

A Carter-mérési eredményekrl sem lehet elre megmondani, hol megbízhatók,

hol nem. így ezek a mai nagyobb részletességet és pontosságot kívánó fúrópont kijelö-

léseknél nem használhatók.

Olajkutatási áttekintésünk teljessége kedvéért megemlítjük, hogy a budafapusztai

olajmez felfedezése után rövidesen sor került Lovászira, majd Pusztaszentlászlóra és

Lendvaújfalura. 1948-ban kevés kiegészít Eötvös-inga állomás felhasználásával, a leridva-

újfalusi maximum pontosabb kijelölésével, a tengely 3 kulisszaszer, különálló részre

tagolódott. Ezek közül kett produktív olaj-, egy pedig gázmeznek bizonyult.

A tengelyek külön részekre való széttagolása annak felismerésén alapult, hogy

a dél-zalai É— D-i völgyek és a mélyszerkezetek szoros kapcsolatban vannak egymással.

A mélyben rejl mezozóos vagy paleozóos bérc vagy antiklinális, valószínleg a harmad-

korban, É— D-i töréseket szenvedett. E töréseket az alapkzet fölötti fiatal kzetek

tükrözik. Ilyen törések feltételezése 1948-ban teljesen újszer volt és kezdetben nem
talált kedvez fogadtatásra. A gravitációs anomáliákban a szerkezeti tengelyekkel pár-

huzamos vetdések az anomáliák értékváltozása alapján. felismerhetk, ha az elvetdés

magassága az illet mélységbl megfelel anomáliát okoz.

A jól kimutatható hosszanti vetdésre példa a buzsáki mérés. A tengelyekre mer-
leges vetdések viszont az anomáliákban csak igen csekély értékváltozással jelentkeznek,

kimutatásukra nagyon részletes, precíziós graviméter mérések szükségesek, vagy nor-

mális, jóminség Eötvös-inga mérések.

Minthogy a harántvetk olykor hajszálnyi finomsággal jelentkeznek az anomá-

liákban, felismerésükhöz földtani meggondolások szükségesek, amelyeket általában

a geofizikusnak kell elvégeznie.

Pusztaszentlászló a hahóti ún. nagyszerkezet Xy-i szárnyán fekszik. Mire erre

sor került, már négv medd fúrás települt Hahót— Kilimán között a nagykiterjedés

maximum tetzése körül. Az út- és terepviszonyok miatt csak a nagykanizsai völgyben

és innen néhány km-rel Xy-ra a pusztaszeutlászlói völgyben haladtak Eötvös-inga méré-

sek szelvényei. Ugyanezen útvonalakon végigmért a Carter-csoport is, ki is mutatta

az emelkedést mind itt, mind délebbre, Budafapuszta K-i folytatásán, Magyarszent-

miklós körül. Azonban hibás szerkesztéssel a hahóti tetzést D-re, a magyarszentmiklósit

É-ra tolta a gravitációs maximumhoz képest, amelynek tengelye a késbbi fúrások

szerint az alapkzet gerincét adja meg. Hahóinál a szeizmikus értelmezés tévedése nem
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okozott a fúrások kitzésénél komoly hibát, mert a gerinc É-i és D-i részére is kerültek

fúrások, viszont Magyarszentmiklósnál két fúrás az É-i lejtre került. A nagykanizsai

völgy Ny-i szélén. Hahóitól Ny-ra a fúrások 500 m-es levetdést mutattak ki Ny felé.

Ezután az 5. fúrás a pusztaszentlászlói részletmaximumra tzetett ki és els esetben

e területen, a lithothamniumos és mezozóos mészkben igen nagy mennyiség
kolajat tárt fel. A fúrópont körül szabályos hatszögben telepített további 6 fúrás is

produktív volt.

E példa tipikusan mutatja, hogy egy ilyen különálló, emelt helyzet mészkrög
milyen nagy mennyiség kolajat képes tárolni. A terep adottságai azonban részletes

mérésekre alig adnak alkalmat. Pusztaszentlászló és Hahót között még egy kisebb rögöt

sikerült 1948-ban Söjtör közelében gravitációs méréssel kijelölni, amely egy ideig kisebb

olajtermelést nyújtott. Agyér állomássrség és a terepviszonyok miatt itt nem túlságo-

san megbízható mérések szerint arra kell gondolni, hogy az eredetileg összefügg mészk-
bérc K—Ny irányban és reá kb. merlegesen kisebb rögökre töredezett széjjel és ezek közül

azok, amelyek a tengely mentén sejthet 3 párhuzamos maximum és a rájuk merleges
relatív maximumok találkozásánál vannak, relatíve magas helyzetek, ahol kolaj-

felhalmozódásra leginkább számítani lehet. Jelenleg azonban ilyen részletekbe men
finom gravitációs és szeizmikus mérésekre e területen nem számíthatunk, ezért e terület

megfúrásának idpontját a hazai szeizmikus mérési technika további fejldéséig el kell

halasztani.

Jelen áttekintésünk igen hosszúra nyúlnék, ha minden mérést, eseményt és meg-
figyelést fel akarnánk sorolni. Itt elssorban olyan példákat említettünk, amelyek a to-

vábbi kutatások szempontjából tanulságosak lehetnek.

A Kincstár kezén maradt területeken a Geofizikai Intézet a már jelzett módszerek-

kel a réginél nagyobb ütemben dolgozott. Munkája ersen megnövekedett, amikor az

Alföld D-i részét a Kincstár kénytelen volt kutatásra átengedni a német Wintershall

kutatóvállalatnak, és ez Manát néven megindította hazánkban a munkálatokat. Az
Intézet Eötvös-inga és szeizmikus méréseket végzett, a vállalat Thyssen-graviinéterrel

és szeizmikusán mért. A háború folyamán a vállalat joga kiterjesztdött a dél-bácskai

és muraközi területekre is.

A D-i területek graviméteres izogamma térképei az Intézet birtokában van-

nak, de ezek csupán kiegyenlített, helyesebben valamilyen hibaelcsztással elegyen-

getett végeredmények. Alapadataikat, pontosságukat nem ismerjük. E területek

újrafelmérése folyamatban van. A biharnagybajomi, kismarjai—köröszegapáti, tót-

komlósi gravitációs maximumokon végzett refrakciós, ill. reflexiós méréseik jobb

eredményeket adtak, mint a Cartercsoport mérései. Ennek valószín oka az alföldi

kedvezbb szeizmogeológiai viszonyokban, de ezen felül talán a képzettebb munka-
erkben is keresend. Az említett maximumok kisebb mennyiség szénlndrogéneket

eredményeztek

.

A tótkomlósi maximumról érdemes megemlíteni, hogy igen jó példa arra, liögy

a kis maximum sokszor hasznosabb, mint a nagy, st esetünkben az alapkzet
magasabb helyzet, mint a tle közvetlenül K-re lev hatalmas gyulai maximu-
mon. Nehéz hinni, hogy kijelölték volna fúrásra a tótkomlósi maximumot, ha már
a tle Ny-ra, K-re fekv hatalmas sándorfalvi és gyulai maximumok ismeretesek

lettek volna. A tótkomlósi maximum kisebb intenzitására magyarázat egy részrl

a mezozóos kzetnek a vízszintesben való kisebb kiterjedése, de ezenkívül az alap-

kzet srsége, mely kisebb, mint a gyulai maximum feltételezhet kristályos

kzetéé. Végül nehézségi értelmezéseinkben egyéb ismeret híján hallgatólag vízszin-

tesnek tekintjük a Conrad- és Mohorovicic-szinteket, amely feltevés legfeljebb igen

kis vízszintes távolságig jogosult.
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A világháború végével a Manát megsznt, koncessziója Maszovol néven felerész-

ben szovjet kézbe került. A vállalat folytatta a Manát elkezdett kutató és feltáró munká-
ját. A Maort 1948-ig maradt amerikai vezetés alatt, azután államosították. Késbb
az egész ország kolajkutatása egy kézbe és 1954-tl kizárólag magyar tulajdonba
került.

A két geofizikai testület 1950 tavaszán a Geofizikai Intézetben egyesült. Ugyan-
ekkor készült el az Intézet , .székháza” a Szabó József utcai egyemeletes épületben, am ely

már az els sszel, amikor a csoportok a tereprl beérkeztek, szknek bizonyult. Az
Intézetnek mérosztályokra való tagolódása 1949 végén kezddött.

A kolaj feltárásnak ezidbeu is voltak sikerei. Kiscsehi kömvékén igen tisztességes

mezvel egészült ki Budafapuszta. A lendvaújfalui fúrások is kedvez eredményeket
hoztak. Az Alföld É-i peremén Mezkeresztes környékén, amelyet az 1948. évi F,ötvös-

inga mérés maximumnak mutatott, szintén olajtermelés indult meg.
A Dunántúlon 1940-tl szeizmikus berendezés 1950-ig nem mködött, de még

ezután is éveken át a fúrópontok kijelöléséhez a gravitációs anomáliatérképet használ-

ták. Mivel a terület gravitációs értelmezés szempontjából egyszernek nevezhet, rit-

kaság volt, ha a fúrás a várakozástól lényegesen eltér elrendezést talált. Bázisos intrú-

ziók, amelyeknek jelenléte azonban a mágneses anomáliákban megnyilvánul, nagyobb
srségük miatt megemelik a Bouguer-anomáliák értékét és ezért nem kelthet meglepe-

tést, ha a fúró a nehezebb kzeteket mélyebben éri el. A refrakciós szeizmikus mérés erre

a körülményre fel kell hogy hívja a figyelmet, de ebben az idben még csak az egyetlen,

idejemúlt állami berendezés mködött.

Az olajkutatás tehát, különösen a Dunántúlon, a gravitációs anomáliákra támasz-

kodva folyt tovább. A kiterjedt mérési anyag összevetése a fúrási adatokkal bizonyos

felismeréseket tett lehetvé.

A nagyérték és terebélyes maximumok egészükben véve csalódást okoztak.

A hahóti
, .nagyszerkezet”-nek csak egy jelentéktelen kiterjedés rögében sikerült olajat

találni, majd Ny felé haladva bukkantak a pusztaedericsi gázmezre, amely a nagy
maximum lejtjén alig nevezhet relatív maximumnak és egy pozitív mágneses

anomáliával esik egybe. Ennek oka a felseocén andezit, amely a gázmez alatt

kiemelkedik.

A salomvári gravitációs maximum vízszintes kiterjedését tekintve, de nem inten-

zitása szerint, „nagy maximum”. Általános csapása É— D-i, amivel ellentétben áll a tle
É-ra, K-re és D-re található K-Ny-i csapásokkal. A maximum közepén a háború végéig

két fúrás méljiilt, 2000 m körül elérte a triász felszint és némi kolajnyomok is

mutatkoztak

Miután azonban a környezettl elüt csapás meddségére már volt egy görgetegi

példa, a salomvári É— D-i maximum esetén a következképpen kellett okoskodni:

e maximumon 2 egymásra merleges csapás állapítható meg, az É— D-i és a K-Ny-i.
A K-Ny-i csapások közül maximum van Barabásszeg— Nagylengyel, Zalalöv Dél-

Andráshida, Ozmánbük, Nádasd vonalában. E K-Ny-i csapások kell, hogy a balatoni

irányhoz csatlakozó régebbi csapások legyenek, miután az É— D-i, helyesebben ÉÉNy—
DDK-i csapások ezeket részekre bontják. Ez újabb irányok ÉÉNy— DDK-i töréseket

hoztak létre, amelyek mentén az egyes blokkok egymáshoz képes feljebb-lejjebb kerültek.

Azok a blokkok vannak környezetükhöz képest magasabban, amelyek mindkét irányban

maximumot mutatnak.

Nagylengyel mellett szólott az az érv, hogy a salomvári és hahóti nagymaximu-

mok között nagy depresszióban hajdan jelen volt kolaj mindkét maximum felé migrálva

a szélsket éri el legkönnyebben.
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Évekig tartó propagandával és a nehézségi mérési hálózat srítésével sikerült

meggyzni az illetékeseket, hogy Nagylengyelben érdemes egy kutatófúrást kitzni.

Az els, technikai hiba miatt félbenmaradt fúrás után a második fúrás sikeres volt.

A legújabb idben Barabásszegen is találtak kolajat.

A geofizikai kutatások állami kézbe kerültével egyszerre külföldi mszerbeszer-

zésre is gondolni lehetett. 1949 végével két kitn, azóta is hibátlanul mköd „Heiland”-

graviméter került az Intézethez. További beszerzés volt egy svéd szeizmikus berendezés

és egy termosztátos Xorgaard-graviméter. A többi új mszer az olajkutatást legfeljebb

közvetve érinti, mint pl. a mágneses obszervatórium mszerei. A svéd szeizmikus

mszer tulajdonságai igen tanulságosak voltak a késbbi új magyar mszer meg-

szerkesztésénél.

Nem érintettük az olajkeletkezés feltételeit, minthogy ezek nem a geofizika kér-

dései, sem a szerkezeti csapdáktól különböz csapdák geofizikai felkutatási lehetségét.

Erre az irodalomban javaslatok, elgondolások, sikerült példák találhatók, de módszeres

kutatásuk még nincs kidolgozva.

3. Intenzív szeizmikus kutatás 1951-tl

Az 1950. év végétl több hónapon át tanulmányozta méréseink eredményét és

helyzetét L. V. Petrov szovjet gravimetrikus. Hosszú megbeszélések során a magyar
kutatók betekintést nyertek a szovjet geofizika módszereibe is, amelyekrl addig a hoz-

zánk alig érkez orosz irodalomból nehezen lehetett tudomást szerezni.

Petrov tapasztalatairól két „közleményt” írt. Ebben általában jó színvonalú-

nak nevezi a magyar nehézségi méréseket, de (velünk egyetértésben) a mérési hálózat

hiányaira is reá mutat. E hiányok egy részén ma már segítettünk, de évekig kellett küz-

deniink az ellen a felfogás ellen, hogy „Magyarország területe a Középhegységek kivéte-

lével gravitációsan felmértnek tekinthet.” Nemhogy az elzkben annyira hang-

súlyozott különálló blokkok felismerhetk lennének az anomáliákban, de még az els
tájékozódáshoz szükséges áttekint mérések is hiányoztak a Manát-terület és az É-i

Alföld egyes részein.

A mágneses mérések tanulmányozásánál derült ki, hogy a Dunántúl fentebb emlí-

tett felniért területein is a DK-i és ÉNv-i rész összeillesztésénél az 1948-i oslói jelentés

készítésénél a két terület közt mutatkozó, mintegy 50 gamma anomáliát oszlattak el

rajzolással. Az alföldi mérésekrl még szomorúbb eredmény adódott : állandó obszerva-

tórium és mszerkalibrálás hiánya miatt, alig néhány folton voltak összefügg anomá-
liák ismeretesek, ezek is még Eötvös idejében végzett mérések alapján. Azon-

ban az ország mágneses felmérése ebben az idben már jó úton indult el, ui.

1949— 1950-ben megtörtént az országos alaphálózat mérése. Sajnálatos, hogy az

országos átnézetes mérés nem haladt olyan mértékben, hogy rövid id alatt befeje-

zdött volna.

Az oslói kongresszus a Geodéziai-Geofizikai Unió tagállamainak javasolta az

országos graviméter alaphálózat elkészítését. E tekintetben Petrov és az utána

hazánkban tartózkodó szovjet szakemberek a feladat adminisztratív nehézségeinek

elhárításában, a MTA geodéziai és geofizikai fbizottságához hasonlóan hathatós segít-

séget nyújtottak.

Petrov gyakorlati tanácsai mind ebben, mind egyéb szervezési és értelmezési

kérdésekben hasznosak voltak. Petrov fejezte ki elször közleményeiben azt, hogy
a kutatások intenzívebbé tételéhez legalább 10 szeizmikus mérberendezés sürgs
üzembehelyezésére van szükség.
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Az országos I. rend graviméter alaphálózat sok adminisztratív nehézség elhárítása

után 1951 nyarán 1 hónapon belül, repülgépes szállítással elkészült. Ugyanaz a Heiland-
rnszer a mérési szezon kezdetétl, 1955 nyaráig elssorban másodrend alaphálózati

méréseket végzett.

A gravitációs részletanomáliák különválasztása érdekében a negyvenes évektl
kezdve az irodalomban különböz ,,maradékanomália” számító módszerek jelentek

meg. A hazai Bouguer-anomáliákon leginkább az Elkins- és Baranov-féle formulák
bizonyultak használhatóknak. Eötvösi kezdeményezésre való hivatkozással az Eötvös

=

ingával közvetlenül meghatározott anomáliák „reziduálására” is jelent meg 1 — 2 dol-

gozat. E módszer kipróbálása hazai anyagunkon is megtörtént, azonban állomásháló-

zataink srsége e célra nem elegend. Egyébként alig lehet várni, hogy ha az 1 eötvös =
10“ 6-mgal/em méret és rend mennyiségeket kell állomássrségben ismerjük, vajon
további gyakorlati érték részleteket kaphatnánk-e a reziduális szerkesztésbl, amikor
tudvalev, hogy e mennyiségek felbontóképessége magasan felette áll a graviméterrel

dombos terepen elérhet 10_1 mgal pontosságnak. A graviméterrel meghatározott izo-

gammák rászorulnak a finomabb felbontásra, de ennek feltétele, hogy legalább fenti

pontossággal igen sr hálózat álljon rendelkezésre. Ennek hiányában az Elkins- vagy
Baranov-fonnulák alkalmazása után nyert maradékanomáliáknak csak fbb jellegzetes-

ségei szoktak fizikai jelentséggel bírni.

Miután a svéd szeizmikus mszer a Dunántúl eddigi rosszul reflektáló, ill. néma
területein alig mutatott ki jobb és összefüggbb reflexiókat, mint 10 év eltt az amerikai

mszerek, e területen e mszert reflexiós mérésre nem lehetett felhasználni. A magyar
mszer elkészültéig e mszert csak refrakciós mérésre alkalmazták.

Ez idtájt meggyzdéssé ersödött az a régebbi sejtés, hogy az ország miniatr
részekre feldarabolt felépítése mellett a legtöbb helyen folytonos, összefügg reflektáló

szintek a harmadkori rétegekben nincsenek is. Dip lövésekkel, kell robbantási és mérési

technikával bizonyos eredményeket lehet ugyan elérni, de minden egyes területen elre

meg kell gyzdni a reflektálás minségérl.

Az 1951-es év folyamán az egységes vezetés alá került olajkutatás és termelés

saját szeizmikus csoportokat tanított be szovjet szakemberek útján, szovjet mszerekkel.

Az Alföld egyes jól reflektáló területein a reflexiós módszer e mszerekkel, úgy látszik,

használható eredményeket ad. Az Intézetnek 1954-tl kezdve a szeizmikus kolajkutatás

nem volt feladata. Egy-két dunántúli területrészen kísérleti jelleggel végrehajtott reflexiós

mérés meggyzdést hozott ugyan az új magyar mszerek idszersége tekintetében, de

lényegesen jobb eredményeket nem szolgáltatott. A Poulter-féle felszíni robbantási

technika sem változtatott a lényegen. A reflexiós szeizmika ilyen válsága már igen korán,

a harmincas években jelentkezett, mihelyt a méréseket Mexico és az USA 3 nagy déli

olajterületén kívül kezdték alkalmazni. Minden egyes Amerikából idekerült mércsoport

konstatálta, hogy miután ugyanazon mszerrel, mérési és kiértékel technikával jó ered-

ményeket kaptak Romániában a D-i Kárpátoktól délre es sík területeken, a Dunántúl

Ny-i és D-i részén, egv-egy kisebb folt kivételével, rosszul reflektáló területeket találtak.

Amíg az USA-ban elrehaladt a reflexiós szeizmikus kutatás, addig hazánkban inkább

vissza kellett térni a költségesebb, lassúbb és kevésbé felbontóképes refrakciós módszer-

hez, mely azonban még a rosszul reflektáló területeken is általában megbízható ered-

ményeket nyújt. Hiába kísérleteztek az energiakeltés és rezgésészlelés hatásosabbá téte-

lével, a reflexiós módszer a magnetofonos regisztrálás bevezetéséig, vagyis mintegy’ 5 év

elttig, hanyatló tendenciát mutatott.

Hazánk felépítése, kis terjedelm szerkezetei fölött vastag, zavart település,

fiatal üledékeivel általában nehéz feladatot ró a szeizmikus kutatóra. Érthet, hogy

a Kolajipar hosszú regionális reflexiós szelvényei, hasonlóan a Lengyelországban
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a Kárpátok elterébl É felé futó regionális szelvényekhez, kevés biztos felvilágosítással

szolgáltak. A reflexiók korrelálására szolgáló refrakciós szelvények és mély flírások nem
nyújtottak a reflexiós sorozat folytonosságának megszakadása ellen segítséget ;

ilyen

esetben a folytonosságot csak rajzban, fantom szintekkel lehetett helyreállítani, vagy

vetk közbejöttével indokolni. Egyes, területi reflexiós mérések különösen az Alföldön,

azonban sikeresek voltak. A reflexiós módszerben annyi sok érték rejlik, hogy hazai

viszonyainkra való alkalmazását mind kísérleti, mind elméleti munkával ki kell fej-

lesztenünk.

A rosszul reflektáló területeken, elssorban DNy Dunántúlon, a tapasztalat azt

mutatta, hogy addig, amíg merben új reflexiós technika nem áll rendelkezésre, költségei

és egyéb hátrányai ellenére is a refrakciós módszerrel kell kísérletezni. A fáziskorreláció

módszere, amelynek csírája már a húszas évek végén megtalálható az irodalomban,

általában hasznosan növeli a felismerhet reflektáló szintek számát. Azonban nagy

tapasztalatra és ítélképességre van szükség a késbb beérkez hullámok figyelembe-

vételénél. A refrakciók kiértékelése sem olyan egyértelmen megoldható feladat, amint

azt felületes ismeretek alapján gondolni lehetne. Az Intézet néhány kutatója az évek során

át végzett szén, mangán, bauxit és egyéb célzatú szerkezetkutató, valamint kísérleti

méréseinek kiértékelésében nagy gyakorlatra tett szert. Amint 1948 táján felmerült

a hazai geofizikai kutatók közös feladatokra való tömörítésének szükségessége, úgy
jelentkezett most a legutóbbi évek során a szeizmikus méréseknek közös tématerv, egy-

séges mérési és kiértékelési metodika alapján való végzésének szüksége.

Kísérletképpen a múlt évben a Geofizikai Intézetben Nagylengyel területének

újraértékelési munkája indult meg, valamint a Kolajipari Tröszt Szeizmikus Üzeme
néhány refrakciós szelvényének újra való kiértékelése. Az eddigi tapasztalatok azt

mutatják, hogy közös testületet kell szervezni a két szerv néhány geofizikusából

és számolójából, akiknek feladata lesz az eddigi szeizmikus anyag szukcesszív

újraértékelése.

A nagylengyeli kiértékelés alapján elvileg a következket lehet mondani : a nehéz-

ségi hálózat srítése több helyen kívánatos lenne, hogy a mélybeli szinteknek a gravitá-

ciós mérésekkel még megfogható különbségeit szeizmikus megvizsgálásra ajánlani lehes-

sen. Azonban a Bouguer-anomáliának a felszín magasságától való függését nem látjuk

egyelre tisztázottnak, ameddig a felszíntl a tengerszintig a kzetsrségekre közvet-

len mérési adataink nem lesznek. — A meglev refrakciós szelvények, ha már megnyug-
tató kiértékelésük megtörtént, sem lesznek elegendk a szelvények egymástól való távol-

sága miatt a refraktáló szinteknek a szelvények között való összefügg megszerkeszté-

sére. A refrakciós munka lassúsága és költségei miatt nehéz ezen a bajon általános-

ságban segíteni.

Salomvár környékén, abban a mélységben, amelyben a mezozóos felszín várható,

szokatlanul magas, 7200 m/sec terjedési sebességgel bíró kzet adódott. Ilyen nagy
sebesség csak ksóban vagy7 ultrabázisos kzetben várható, azonban ilyent a közeli

fúrások nem találtak. Lényeges mágneses anomália e részen nincs, a gravitációs maximum
e részen, fleg a hézagos Eötvös-inga mérések alapján csekély érték lokális nehézségi

maximum jelenléte feltételezhet. Ily módon a kérdés egyrelre tisztázatlan maradt.

Bizonyos átmeneti szerep vár a hazai szénhidrogénkutatásban a tellurikára, amely-

nek magyar szerkesztés mszerét hazánkban is, Kínában is sikerrel alkalmazták, hogy
összekösse és kiegészítse a refrakciós szelvények hézagait.

A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a Geofizikai Intézet geokémikusai sikere-

sen mutatták ki egv-egy területen a talajban jelenlev magasabbrend szénhidrogéneket,

azonban a kapott pozitív anomáliák alapján történ fúrópont kijelölések nem adtak
eredményt.
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Pást and present trends of the geophysical exploration fór hydrocarbons in Hungary

S. OSZL.ACZKY
b;

The f i r s t p e r i o d of the work started already in 1901 with Eötvös’s first 1

survey over the frozen surface of the Laké Balaton. In the first years he worked out
the generál method of detecting subsurface structures, bút in 1912—14, his survey
in the Maros valley (Transsylvania) served already definitely the purpose of locating saít

bodies. In 1915 his crew made pendulum observations over the oilfield at Egbell in order
to supply with g-values a torsion-balance survey projeeted fór the next year, which
survey became the first one over an oilfield. The results have been made known all the
world over bv the publieation of the geologist H. B ö c k.

The Hungárián Geophysical Institute was formed after Eötvös's death in 1919 by
a few devoted members of his staff who continued the development of the torsion balance
and exploratorv work over the Great Hungárián Piain, thus covering quite extended
areas. However, the financial depression of these years induced the govemment in 1933
to lease out the whole territory of Transdanubia to a small American firm Eurogasco
fór exploration and eventual production of hydrocarbons.

Thus, a second period of geophysical activities started, as Eurogasco did
nt stake out any exploratorv drilling without previous geological, gravitational, magne-
tic, and seismic exploration.

The torsion balance crew of the Company worked in the first year on the Little
Hungárián Piain, and in the southwestem part of Transdanubia. Subsequent surveys
over the Little Piain revealed three long streaks of gravity maxima, whose eastem
member at Mihályi was found to hide a paleozoic crystalline erest rising to 1 600 m depth
írom the surface with somé oil traces in lower Pannonian and a quantitv of C02 gas.

Between 1934 and 1940 three American reflexión crews were operating in Trans-
danubia. The layers of the Southern part of Transdanubia, especially in Zala coimty
yielded almost everywhere very poor reflections. Here a long anticline with W—E trend
was found along the Lendvaújfalu— Budafapuszta— Magyarszentmiklós line whose middle
part at Budafapuszta yielded the first oilfield of Hungary in 1937, whereafter fór the
exploitation, the Company Maori was foimded as a legal successor of Eurogasco.

The survey in Transdanubia revealed at Inke an imposing NNE—SSW gravity
and magnetic maximum which was evidenced by reflexions to be a domelike structure,

consisting of Pannonian and Miocéné strata over dolomitic limestones. Somé of the wells
yielded gas with high C0 2 content. The maximum at Görgeteg found by gravimetric
and magnetic survey has a N—S trend at right angles to the prevailing structural
directions of Transdanubia. At any rate, the seismic survey in 1938—39 showed a generál
SW slope írom Kaposvár extending to almost as far as the river Dráva. 3 wildcats along
the erest of the maximum did nt give a deeisive answer to this question. Bút, since the
early gravitational surveys made with torsion balance and gravimeter, marked somé
residual maxima with W—E axes, and to the South near the Dráva with N\V—SE axes,

in recent time a more detailed reflexión survey made it evident, that here the residuals

are due to the rise of the basement rocks. A test drill proved this supposition, and a gas
field resulted here, with a possible oil pool in low Pannonian layers over old Paleozoic
phyllites.

Soon after the discovery well at Budafapuszta the fields at Lovászi, Pusztaszent-
lászló, Lendvaújfalu were found in Zala. The latter one was soon abandoned, bút a reinter-

pretation of the gravity results suggested the existence of three blocks separated by
crossfaults, what has been proven to be right, and oil and gas pools were there found.

Lovászi is a separate anticline N of the Lendvaújfalu— Budafapuszta anticline. The
basement rock was nt reached so far, as the lowest wells ended in Miocéné at about
4000 m. Pusztaszentlászló field is over an upheaved block of the big structure of Hahót,
which is signified by a large gravity maximum. It corresponds with a long series of elevated

blocks of the Mezozoic limestone, divided by NNW-SSE faults. The oil has been accu-

mulated in that limestone and partly in Tortonian limestone over it.

In 1936 the stocks of the Eurogasco were taken over by Standard Oil of New
Jersey. Meantime, as the Hungárián Govemment made efforts to further its own oil

production, the Govemment succeded to drill a well at Bükkszék (on the northern slope

of Mountain Mátra), producing oil from andesitic tuffs of Oligocene age. Somé wells

yielded a modest quantitv of oil, bút were exhausted in a few years.

As times turnéd to world war, a Germán Oil Co, Wintershall obtained concession

over the Southern part of the Great Hungárián Piain, to what were added, in the course
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of war events the adjoiuing territories of Vugoslavia. In tliis way, a new geophysical

attack started, with torsion balance, gravinieter and seismic operations. The conditions

fór reflexions are more favourable there tlian in Zala and the gravity maxima found
by the torsion balance at Tótkomlós, Bihamagybajom, Kismarja— Körösszegapáti were
immediately checked by seismic survevs. Somé oil production was gained from the Bihar-

nagybajom structure.

After the war the concession was taken over by a mixed company, named „Maszo-
vol”, and since 1954 the exploration and exploitation of hydrocarbons of the wliole

country was taken over by the Hungárián Goverment.
The geophysical staff of the MAORT beeame incorporated in the Geophysical

Institute, where all methods of exploration were introduced. Meanwhile new oilfields

were found at Kiscsehi, on the western wing of the Budafapuszta anticline, and at Mez-
keresztes (south of the Mountain Bükk), over a gravity maximum found by the torsion

balance. Previous to 1951, all wildcats were located over gravity maxima, being no
seismic equipments at disposal. So was located an exploratorv drilling at Nagylengyel over
a southeastem residual maximum of the extended Salomvár maximum, and at Barabás-
szeg, which is in a similar position on the southwestem wing.

One has to remark in generál, that by the end of this period all extended gravity
maxima were examined by drillings and only a few of them were found to be oilbearing,

while commercial quantities are produced from the rather insignificant maxiina or resi-

dual maxima.
The third period started in 1951 with the employment of Sovietic seis-

mographs, followed shortly after by new Hungárián apparatures. As seismic work progres-
sed, exploratorv wells were located only over anomalies tested previouslv by seismics.

The gravity network was supplied in 1951 by a net of 16 first order basis stations,

measured with a Heiland-gravimeter, using airway-transportation. Subsequently, a second
order gravity grid, consisting of 493 stations was established by 1955. The first order
magnetic network has been finished in 1949—50, then a network of the vertical intensity

with 1,5 km intervals was initiated, and by now it covers the major part of Hungary.
Régiónál refraction profiles are covering most of the hopeful areas fór hydrocar-

bons, supplying with reliable basis the detailed exploratorv reflexión or refraction survevs.
The telluric method proved to be a very good intermediate tool between gravita-

tional and seismic methods, therefore it is receiving more and more appreciation. Geo-
chemistry and geothermies are alsó employed at somé places.

A sound cooperation of the different geophysical organisations characterizes the
present situation of exploratory works.



A BÜKK-HEGYSÉG TENGERI EREDET PERMI KÉPZDMÉNYEI

Dr. SCHRÉTER ZOLTÁN*

Összefoglalás : A szorosabb értelemben vett Bükk-hegység legrégibb képzdményei agyag-
palából állanak, amelyekbe homokk- és mészkrétegek települnek. Kövületei nagyobbrészt
olyanok, amelyek úgy a felskarbonban, mint az alsópermben egyaránt elfordulnak, de vannak
olyanok is, amelyek vagy csak az egyikre, vágj- csak a másikra jellemzk. Ezért a rétegcsoportot
kettéválasztani nem lehet, így felsókarbon — alsópermi rétegcsoportnak nevezhetjük. A fels
részébe es mészklencsék kövületeket tartalmaznak, amelyek részben felskarbon és alsópermi
jellegek, de megvannak bennük a felspereire jellemz Waagenophyllum-fajok is. Fölöttük tarka
homokkbl és agyagpalából álló rétegcsoport következik, amelyet a szerz a délalpi grödeni
homokkvel párhuzamosít és az alsóperm fels részébe helyez. A grödeni jelleg rétegek fölött
a felsperei rétegei következnek, amelyek alsó része dolomit és mészk váltakozásából . áll, ez
kövületmentes. Fels része fekete mészk, amely helyenként a Dél-Alpok, az indiai productusos
mészk, Djoulfa'stb. kövesült állatvilágával rokon faunát tartalmaz. Felfelé konkordáns település-
sel észrevétlenül átmegy az alsószeizi világosszürke mészkbe.

Magyarország területén csak a Bükk-hegységben találunk a külszínen tengeri

eredet permi lerakódásokat. A bükk-hegységi permi lerakódásokat régebben karbon

kordáknak tartották. 1928 óta tudjuk, hogy a Bükk-hegységben permi képzdmények is

vannak.

A szakirodalomban a karbon és penn elhatárolása hosszú ideig ingadozott. Hol

mélyebben, hol magasabban jelölték ezt a határt. A felskarbon és az alsóperm kövesült

állatvilága igen hasonló. Sok genusz és faj a felskarbonból átmegy az alsópermbe, úgy -

hogy a faunisztikai határ is elmosódó.

A Szovjetunióban, ahol a karbon képzdmények nagy elterjedések s ahol a permi

idszak rétegcsoportjainak locus classicusa van, az utóbbi évtizedek folyamán hosszas

vita és kongresszusi tanácskozások után végleg rögzítették a két idszak között lev
határvonalat és megállapították a permi idszaknak írj rétegtani beosztását. A határ-

vonal megvonásánál elssorban a biosztratigráfiai vizsgálatok eredményeire és másod-

sorban a földkéreg mozgásainak számitásbavételére helyezték a súlyt. A biosztratigrá-

fiai nézpont figyelemmel volt az sállatrendszer összes tekintetbevehet tagjaira,

a Foraminiferáktól a Cephalopodákig. A szovjet szakemberek hangsúlyozzák, hogy

a „sehwagerinás rétegcsoport”-ban jelenik meg a legtöbb új genusz és faj a felskarbon

alakjaival szemben, tehát a világszerte nagy elterjedésit „Sehwagerinás mészk” alján,

bázisán kell a határt helyesen megvonni.

A Bükk-hegvségben nincs „sehwagerinás mészk”, st egyáltalában Schwagerina,

vagy Pseudoschwagerina sincs, tehát ezen az alapon a karbon és permi képzdmények
közé es határt nem húzhatjuk meg. A szorosan vett Bükk-hegység legidsebb réteg-

csoportjában, az agyagpala rétegcsoportban vannak olyan kövületek, amelyek csak

a felskarbonból, mások csak az alsópermbl ismeretesek, legtöbbjük azonban mind-

kettben otthonos. Ezért ezt a rétegcsoportot sem kzettani, sem slénytani alapon nem

Eladta a M. Földtani Társulat 1958. április hó 9-i ülésén.
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tagolhatjuk ketté. Meg kell elégednünk azzal, hogy azt összefoglaló névvel felskarbon-

alsópermi rétegcsoportnak nevezzük.

A Bükk-hegység fiatalpalaeozóos képzdményeit a következképpen szintezhet-

jük és állíthatjuk párhuzamba más területek lerakódásaival

:

Xagyvisnyó vidéke Magas Bükk Egyéb területek

fA

Fekete mészk 200 m
(fels tag)

Dolomit és mészk kb.
150 m (alsó tag)

Átmeneti világosszürke
mészk kb. 150 m (fels tag)
Fekete mészk 200 m (alsó

tag)

„Belleroplionos emelet” (Déli Alpok),
Zechstein, Fels- és Középs Produc-
tus-os mészk, Djoulfa, Fszak-

Kaukázus, I.oping

Alsóperm
Grödeni jelleg rétegek

20—150 m
Grödeni rétegek, l'els Rotliegend,

Kunguri emelet

' ÖA Fels mészklencsék
20—100 m

Trogkofeli mészk?
Rattendorfi rétegek?
Artinszki em. fels része

sj Felül világosabbszürke agyagpala, homokk
és mészköbetelepülésekkel, kövületekkel

;

alul sötétebb szín agvagpala, kövületek
nélkül. 700—800 m

Artinszki em. alsó része
Sakmar emelet,
Auemigi rétegek,
Gshel? emelet

1. Felskarbon-alsópermi agyagpala rétegcsoport

A rétegcsoport alsó részébe tartozó sötétebb szín agyagpala kövületet nem tar-

talmaz, tehát nyilván olyan fizikai körülmények mellett rakódott le, amelyek a szerves

élet megtelepedésére nem voltak alkalmasak. Vastagságát 4—500 m-re becsülhetjük.

A Bán-völgy fels részén lemélyített fúrás 500 méteren át változatlanul ebben a kövület-

mentes, meredekállású, kihengerelt agyagpala csoportban haladt, anélkül, hogy a fekvjét

elérte volna.

Felfelé észrevétlenül átmegy a világosabb szürke kövületes agyagpalába. Az
agyagpalába alárendelten vékonyabb-vastagabb homokk és átlag 10 m vastag sötét

szín mészkrétegek települnek. A homokkövekben és fleg az agyagpalákban találjuk

a kövületeket, míg a mészkövekbl gyéren csak Poteriocrinus nyéltagok kerültek el.

A kövületes agyagpala az ÉK-i részeken 300—400 m vastagságú is lehet, ezzel szemben

DNy felé eltnni látszik, valószínleg átmegy a kövületmentes agyagpala fáciesébe.

Kövületeinek legnagyobb részét R a k ti s z Gy. írta le (Geológia Hungarica, Series

Palaeontologica Vol. 8, 1932).

Az agyagpalából elkerült egy Fusulinida, amelyet M a
j
z o n L. Aljutovella sp.-

nek határozott meg. Szerinte ez a karbon idszakra utal. Ugyanerre a korra utal a Phil-

lipsia eichwaldi F i s c h e r is. Vannak a rétegcsoportban gyéren korallok, bryozoák,

nem ritkák a vékonyabb Crinoidea nyelek és nyéltagok, valamint a vastagabb Poteriocri-

nus nyelek és nyéltagok. Elég gyakoriak a Brachiopodák. Nagyobb részük olyan, ami
a felskarbonban és az alsópermben egyaránt jelen van. Ilyenek : a Productus (Chaoiella)

gruenewaldti Krotow, Prod. (Linoproductus) lineatus (W a a g e n), Prod. (Echinocon-

chus) fasciatus K u t o r g a, Spirifer (Ghoristites) fritschi Schellwien.
Az elbbiek mellett olyan fajok is vannak, amelyek az alsóperinre szorítkoznak.

Ilyenek a Productus (Linoproductus) cancriniformis Csernisev, az artinszki emelet

jellemz faja és a Martinia triquetra Gém mellár o.

A kagylók és csigák közül az alsópermre utalnak
:
p.ima krotowi Stucken-

b e r g, Naticopsis tschernyschewi J a k o v 1 e v, Murchisonia golowkinskii J akovlev,

2 Földtani Közlöny
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M. biarmica Kutorga, M. paronai G o r t a n i, Macrochilina cfr. intercálaris Meek '

e t Worthen. Megjegyzend, hogy a felsorolt csigák csak egy helyen, a dédesi Dezs- n<

völgyben kerültek el. Az agyagpala rétegcsoport legmagasabb márgás kifejldésébl
valók, amely valószínleg megfelel az alább leírandó fels mészklencsék egyikének.

A felsorolt fajok nagyobbrésze a szovjet alsóperm sakmar emeletébe sorolt '

„schwagerinás mészkében, az Uraiban, a Donyeci-medencében és az Oka-Klajzma-
medence hasonló korú rétegeiben, részben az artinszki emeletben otthonos. A rétegcsoport
nyíltabb, csendesebb sekélytenger iszapos, néha homokos lerakódásának tekinthet.

2. A fels mészklencsék

A fentebb leírt felskarbon-alsópermi agyagpala rétegcsoport fels részébe felé-

pültén, vagy amiak fedjében sötét szín mészklencsék vannak, amelyek körmieteket
néha elég bven tartalmaznak. Ezek a kövületek nagyobbrészt már mások, mint amik
az agyagpala rétegcsoportban vannak. Kevés a közös faj. Bár kövületei leginkább alsó-

permi, st részben felskarbon jellegek, van néhány felspermi faja is. Elssorban több
korallfaj, továbbá egy Brachiopoda-faj

.

Fusulinidakat ezekben a mészklencsékben találunk. M a
j z o n L. meghatá-

rozása szerint ezek a Triticites, Rauserella és Schubertella genuszokkoz tartoznak. Feltn,
hogy a Pseudsochwagerinak teljesen hiányoznak. M a

j
z o n szerint az említett Fusulini-

dák az alsópermre utalnak, viszont egyes külföldi szaktársak újabb vizsgálatai szerint

elskarbon jellegek. A Felsszlköve legel mészkövében a Triticites és Schubertella

t metszetei mellett M a
j
z o n a permi Kummulostegina velebitana Schubert Fora-

miniferafaj átmetszetét is megfigyelte.

Gyakoriak a korallok. így a IVaagenophyllum indicum (\V a a g. et W entz.)
és a var. kueichovuense H u a n g, W. columbicum S t a n 1 e y—S m i t h, Siphonophyllia

sophiae Heritsch, Caniniak, továbbá Chaetetesek. A korallokkal foglalkozó szak-

emberek szerint a Waagenophyllum genusz a felspermre szorítkozik. Itt mindenesetre

mélyebb szintben jelentkezik elször.

Egyes mészklencsékre jellemz a vastag Poteriocrinus nyelek és nyéltagok jelen-

léte. Hasonlók a felspermi mészkövekben nincsenek.

A Brachiopodák közül felemlíthetjük a következket : Productus (Echinoconchus)

elegáns Mc’Coy, Isogramma paotechowensis (G r a b a u et C h a o), non I. paotecho-

wensis Aigner et Heritsch (mindkét faj karbon-alsópermi), Martinia triqueira

Gemmellaro (alsópenni), egy nagy samarai jelleg Spirifer (Choristites) faj (karbon).

A csigák közül megemlítem a dudoros felület Trachydomia wheeleri S w a 1 1 o w fajt

(karbon-alsópemi), amely a dezsvölgyi márgában is megvan.

Feltn, hogy az egyik legfels mészklencsében (Nagyberenáslápa) a sarnara-

típusú Choristites és a felspermi jelleg Waagenophyllumok (Heritsch és Kolos-
váry meghatározásai) együtt fordulnak el. Ha az említett Fusulinidak felskarbon

korát fogadjuk el helyesnek, akkor a Waagenophyllumok rétegtanilag értéktelenné vál-

nak s az alsóperm a Bükk-hegységben teljesen hiányoznék.

A mészklencsék sekélytengerben létrejött zátonyszer képzdmények ;
vastag-

ságuk 20—100 m.

3. A grödeni jelleg rétegcsoport

A legfels mészklencsék fölött, vágj’ ahol azok hiánj-oznak, az agyagpala réteg-

csoport fölött vörös és fehér homokkbl, vörös, ibolj’ás szín és zöld agyagpalából álló

rétegcsoport következik. Alárendelten dolomit és mészkpadok is közbetelepülnek.
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Vastagsága 60— 150 m. Megfelel a délalpi és az északnyugati-dinári grödeni rétegcsoport-

nak és ezekkel együtt a nyugat-európai Rotliegend fels tagjának és talán a Zechstein

alsó részének is, továbbá a szovjet kunguri emeletnek.

A grödeni rétegcsoportot az osztrák szerzk és a többi szakemberek szárazföldi

eredetnek írják le, amit a bükk-hegységi grödeni jelleg rétegekre is vonatkoztatha-

tunk. A homokkbl és agyagpalából eddig sem növényi, sem állati maradvány nem
került el. A közbetelepült mészk- és dolomitrétegek azonban amellett szólnak, hogy

idnkint a tenger is elárasztotta ezt a területet. Szilvásváradtól K-re, a Tótfalusi-völgy

legfels részében feltárt grödeni jelleg tarka szín rétegcsoportba betelepült egyik

fekete szín mészklencsében egy Siphonophyllia sp. hosszmetszetét találtam.

Az idszakos tengeri ingressziót megersíti az az irodalmi adat, hogy a Déli

Alpok grödeni rétegeiben egy helyütt Mutschenbacher Cephalopodákat lelt.

Világosabb szín dolomit és mészkbetelepüléseinkben viszont nincs nyoma szerves

eredet maradványoknak. Minek következtében nem lehetetlen, hogy legalább a dolomit-

padok, esetleg azok egy része, vegyi eredések.

A grödeni jelleg rétegcsoport többi magyarországi elfordulásai, mint a bakonyi

és a mecseki, nem hozhatók vonatkozásba a bükk-hegvségivel, mert azok — növény-

maradványaik révén — fiatalabbak, felspermiek.

4. Felsperül

A grödeni szárazföldi idszak után a penni tenger a mai Bükk-hegység környékét

újból elárasztotta, magával hozván majdnem teljesen új állatvilágát, amely az alsóperm-

ben még ismeretlen volt. Ez az új állatvilág az elsízben kialakult nagy Közép-tengerben,

a valódi Tethysben délkelet fell nyomult elre. Ezt az új állatvilágot indopacifikus, vagy

indoarméniai faunának nevezzük.

A felspermi tenger lerakódásai másképpen fejldtek ki északnyugaton, Nagy-
visnyó környékén, mint délkeleten, a Magas Bükkben. Nagyvisnyó környékén a fels-

permi rétegcsoport két részre tagolható. Alsó része fleg világosszürke és fehéres dolomitos

mészkbl és dolomitból, alárendeltebben sötét szín mészkbl áll. A grödeni réteg-

csoport fedjében következik. Feltárásai igen gyarlók, kövület nincs benne. Vastagságát

100— 150 m-re becsülhetjük. A fels tag sötét szín, st fekete mészkbl áll, amelynek
vastagsága kb. 200 m. Ezekben a rétegekben találjuk a legtöbb kövületet. A triász kép-

zdmények itt hiányoznak.

A Magas Bükk vonulatában az alsó dolomitos tag hiányzik és a grödeni réteg-

csoport fölé közvetlenül a fekete mészk települ. Vastagsága, ahol normálisan kifejldött,

kb. 200 m. Néhol azonban a fekete mészk jóval vékonyabb, felfelé világosabb színvé
válik és észrevétlenül átmegy az alsószeizi világos szín mészkbe. Ennek a világos szín
mészknek az alsó része, ahol vastagabb, mintegy 100—150 m vastagságban tehát még
felspermi korú lehet, bár semmiféle kövület nem igazolja korát. A mészk fels részében

már igen ritkán a szeizi rétegekre utaló, elég rossz megtartású kövületek akadnak.

A világos szín mészk alsó részét tehát átmeneti tagnak tekinthetjük a felspermi és az

alsótriasz, alsószeizi rétegcsoportok között. Ezt tekinthetjük a Magas Bükkben a fels-

perül fels tagjának.

Ki kell emelnem, hogy a felspermi és az alsótriász rétegcsoportok között teljes

a rétegdlési megegyezés. Az átmeneti tag jelenlétét annál is inkább feltételezhetjük,

mert az alsószeizi jelleg világosszürke mészk néha feltnen megvastagszik a felspermi

fekete mészk rovására.

A fekete szín mészkövekben és a közbezárt márgás rétegeiben kövületeket néha
nagyobbszámban is gyjthetünk, nevezetesen Nagyvisnyó vidékén (5. vasúti bemetszés.

2*
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a vasúti állomás környéke), míg a Magas Blikkben csak gyéren akad kövület. Itt csak
Mályinka mellett találtunk valamivel számottevbb faunát.

A tengeri növényvilágot a meszet kiválasztó algák képviselik. Ezek néhol gyakoriak
és kisebb zátonyokat is felépítenek, de másutt nagy területeken hiányzanak. Ezek a Mizzia
velebitana Schubert, Vermiporella velebitana (Schubert), Gymnocodium bellero-

phontis o t h p 1 e t z.)

A Foraminiferák közül gyakoriak a Glomospirak, amelyek néha 1—2 ujjnyi

vastag réteget egymaguk megtöltenek. Egyes agyagos-márgás réteg iszapolása révén elég

nagy számban kerültek el apró Foraminiferák és Ostracodák, amelyeket S i d ó M.
és Zalányi B. dolgoznak fel.

A telepes korallok néhol nem ritkák. Ilyenek : Waagenophyllum indicum (W a a-

g e n et Wentze 1) és var. kueichowensis Huang változata, W. columbicum Stan-
ley Smith, Siphonophyllia sophiae Heritsch, S. ruprechti Stuckenberg.

Vékonyabb Crinoidea nyéltagok fleg az 5. vasúti bemetszésbl kerültek el.

Xagyobbszámúak a Brachiopodák, amelyek közül gyakoribbak, vagy érdekeseb-

bek : Schizophoria indica (W a a g e n), Derbyia senilis (Phillips), Prodnctus (Dictyo-

clostus) yangtzeensis C h a o, Tschernyschewia typica Stoyanow, Tsch. yakovlewi

Stoy., Marginifera intermedia — helica (A b i c h), Lyttonia nobilis Waagen, Spirifer

(Comelicania) vultur Stache, a dél-tiroli „bellerophonos rétegek” egyik jellegzetes

alakja, egy példányban, Martinia lopingensis Gr ab au var. hnngarica var. n., Spiri-

ferellina cristata (Schlothei m), Notothyris warthi Waagen var. biikkensis var. n.

A kagylók közül : Edmondia permiana S i m i é, Schizodus pinguis Waagen,
Oxytorna wáhneri Kitti, elfordul az Aviculopecten és a Pseudomonotis genusz néhány
alakja. Megvan a Pseudomonotis crinifer (Stache) dél-tiroli faj, és van egy nagy- új faj,

amelyet elzetesen Ps. (Eumicrotis) bilkkensisnek nevezek el.

A csigák közül helvenkint gyakoriak a Bellerophontidák Stachella, Bucania,

Bellerophon és Euphemus genuszaihoz tartozó fajai, de ezek sok helyütt hiányzanak.

A Cephalopodák közül csak a Xautiloideák szerepelnek. Ilyenek : Psendorthoceras cyclo-

phoruni (Waagen), Brachycycloceras oblique-annulatum (Waagen), Tainoceras *p.

és Tirolonautilus sp. töredékes példányai és egy új Ephippioceras faj.

A Trilobiták közül a Pseudophillipsia hungarica Schréter van jelen. A gerin-

ceseket egy Selachius képviseli, amelynek fogai és fogas rágólemeze kerültek el.

A felspermi mészk kétségkívül jól átvilágított, sekély mélység tengerben

(40—60 m) képzdött, amelyben a tengeri algák és korallok jól tenyészhettek. Állandó,

fokozatos tengerfenék-süllyedést is számításba kell vennünk, hogy a 200 m vastag mészk
képzdését megmagyarázhassuk . Több fenéklakó állat is élt ekkor — mint a Lyttonia

és a Tschernyschewia —
, amelyek legalább fiatal korukban más tárgyakra tapadtak.

Szabadon úszók voltak a Xautiloideák.

A bükk-hegvségi felspermi mészk kövesült állatvilága rokonságban volt a dél-

alpi felspermi rétegcsoport („bellerephonos rétegek”) faunájával, az északnyugat -

dinárival, az indiai középs és fels productusos mészkével, a kínai Lopingéval, a szovjet-

unióbeli Djoulfa és Észak-Kaukázus faunájával.

A Bükk-hegység felspermi tengerágának a permi Tethysszel való összeköttetését

elssorban DXy felé, a Bakony és Mecsek között lev csatornán át vélhetjük. Ez a csatorna

eredetileg jóval szélesebb lehetett, amely a késbbi tektonikai mozgások következtében

tetemesen összeszkült. A felspermi Tethys bükk-hegységi tengerága tehát a mai

Kami—Juli Alpok és a Karawankák fell nyúlhatott ÉK-re, a mai Bükk-hegység tájára.

Erre enged következtetni a Karád mellett lemélyített egyik fúrás eredménye, amely

szerint 965,5 m mélységben felskarbon, vagy alsópermi fuzulinás mészkövet fúrtak

meg (M a
j
z o n). Újabban a Bakony délnyugati részén lemélyített egyik fúrás anyagából
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Brachiopoda-maradványok kerültek el. Ezek egyike az Orthothetes crenistria (Phil-

lips) csoportjába tartozó hasi tekn küls felülete lenyomatának bizonyult. Ez a Bra-

clúopoda az alsó- és felskarbonban és az alsópennben is elterjedt. Tehát a bezáró kzetnek

úgy a karbon, mint az alsópermi korára egyaránt gondolhatunk. A karbon kor mellett

szól az a körülmény, hogy á kövületeket bezáró homokk kemény és kovás kötanyagú,

ellentétben a fúrás magasabb részeiben átfúrt felspermi lazább összeállású homokkvel

;

továbbá az, hogy a homokk fillitszer agyagpalával változik.

Barabás A. geológus, szíves értesítése szerint, a Mecsek déli részén, a permi

homokkben szintén lelt rossz megtartású kövületeket, amelyek valószínleg a tengeri

alsópermre utalnak. Eszerint a mai Mecsek területe és környéke alatt is jelenlevnek

tekinthetjük a tengeri eredet alsópermi- és esetleg a felskarbon lerakódásokat is.

Feltételezhetjük azt is, hogy a mai Duna— Tisza köze táján át a bükk-hegységi

tengerág összeköttetésben volt a nyugat-szerbiai felspermi tengerrésszel. A késbbi
tektonikai mozgások és denudációk ezt az összeköttetést is elhomályosíthatták. Az eddigi

fúrások az utóbbi területen nem hatoltak le olyan mélyre, hogy ezt a délfelé való össze-

köttetést tárgyi anyaggal igazolhatnák. Figyelemmel kell itt arra is lennünk, hogy az

sföldrajzi viszonyokat, illetve elképzeléseket függetlenül kell kezelnünk a késbb bekövet •

kezett tektonikai mozgásoktól és nagy lehordásoktól.

Die marínén Permbildungen des Bükk-Gebirges

Dr. ZOI/TÁN SCHRÉTER*

Permische Ablagerungen marínén Ursprungs sind im Gebiete Ungams an dér
Oberfláche nur im Bükk-Gebirge zu finden. Die Forscher dér Sowjetuuion betonén, dass
gegenüber den Formen des Oberkarbons die meisten neuen Gattungen und Arten in
dér Schwagerinenführenden Schichtserie auftreten, alsó im unteren Teil des weltverbrei-
teten „Schwagerinenkalksteins”, so dass die richtige Grenze an dér Basis dieser Bildung
zwisehen dem Oberkarbon und Unterperm zu ziehen ist.

Umgebung von v
Nagyvisnvó Hohes Bükk-Gebirge Sonstige Gebiete
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Schwarzer Kalkstein 200 m
(unteres Glied)
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imd Kalkeinlagemngen und mit Fossilien,
Untén dunklerer Tonschiefer ohne Fossilien.
700—800 m

Artinsk-Stufe, unterer Horizont
Sakmar-Stufe
Auemig-Schichten
Gshel-Stufe

Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft am 9. April 1953.
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lm Bükk-Gebirge gibt es keinen „Schwagerinenkalkstein”, ja sogar auch keine
Schwagerinen, oder Pseudoschwagerinen, so dass wir aus dieser Grundlage die Grenze
zwischen den Bildungen des Oberkarbons und des Unterperms nicht ziehen können. In
dér áltesten Schichtengruppe, in dér Tonschieferserie des eigentlichen Bükk-Gebirges
kornmen solche Fossilien vor, welehe nur aus dem Unterperm, andere nur aus dem Ober-
karbon bekannt sind ; die meisten kornmen aber in beiden Schichtenkomplexen vor.
Darum können wir diese Schichtengruppe nicht aufteilen, weder aus petrographischen,
noch aus palaeontologischen Gründen. Wir müssen uns deshalb damit begnügen, dass
wir diese untere Schichtengruppe als oberkarbonich — unterpermisch benennen.

Die jungpalaeozoischen Bildungen des Bükk-Gebirges können wir in dér Tabelle
(S. 369.) angegebenen Weise gliedem und mit den Ablagerungen anderer Gebiete paralle-
lisieren.

1. Oberkarbonische-unterpermische Tonschiefergruppe

Die in den unteren Teil dér Schichtengruppe geliörende dunklere Tonschieferserie
führt keine Fossilien, so dass mán annehmen muss, dass sie unter Umstánden zr Ablage-
rung gelangte, die für das organische Leben nicht günstig waren. Ilire Máchtigkeit betrágt
4— 500 m. Die Bohrung im oberen Teil des Bán-Tales durchquerte in einer Máchtigkeit
von 500 m unverándert diesen fossilfreien, ziemlich steilstehenden, ausgewálzten Ton-
schieferkomplex, ohne sein Liegendes erreicht zu habén.

Nach oben zu geht er allmáhlich in den fossilfülirenden Tonschieferkomplex über.

In diesen fossilführenden Touschiefern befinden sich auch dünnere und máchtigere
Sandsteinzwischenlagerungen und auch dunkle Kalksteinlinsen, die im allgemeinen
eine Máchtigkeit von 10 m erreichen. Die Fossilien kommen in den Sandsteinen und
hauptsáchlich im Tonschiefer vor. Die Kalksteinlinsen lieferten nur einige Stielglieder

von Poteriocvinus. •

Die Máchtigkeit dér fossilführenden Tonschiefer in den NO-lichen Gegenden ist

cca 3— 400 m, dagegen nach SW scheinen sie zu verschwinden, wahrscheinlich gehen sie

in die Fazies dér fossilfreien Tonschiefergruppe über. Die meisten, aus dem Tonschiefer
vorkommenden Fossilien hat G y. Rakusz beschrieben. (Geologica Hungarica,
Series Palaeontologica Vol. 8., 1932.)

Dér Tonschiefer lieferte eine Fusulinide, die von L. M a
j z o n als A ljutovella sp.

bestimmt wurde. Sie weist nach M a
j
z o n auf das Karbon hin. Auf dasselbe Altér

weist auch dér Phillipsia eichwaldi F i s c h e r hin. Es kommen in ilirn selten Kovallen

und Bryozoen, nicht selten dünnere Stiele und Stielglieder von Crinoideen, femer dickere

Stielglieder von Poteriocvinus vor.

Ziemlich háufig sind die Brachiopoden. Meistens sind es solche Arten, welehe
sowohl in dem Oberkarbon, wie auch in dem Unterperm vorkommen. Solche sind :

Productus (Chaoiella) gruenewaldti Krotow, P. (Linoproductus) lineatus W a a g e n,

P. (Echiconchus) fasciatus Kutorga, Spirifer (Choristites) fritschi Schellw.
Neben diesen sind jedoch auch solche Arten zu finden, die nur im Unterperm vor-

kommen. Solche sind : Productus (Linoproductus) cancriniformis Tschernyschew,
eine charakteristische Art dér Artinsk Stufe, Martinia triquetra Gemmellaro.

Von den Muscheln und Schnecken weisen auf das Unterperm hin : Lima krotowi

Stuckenberg, Naticopsis tschernyschewi Y a k o v 1 e w, Murchisonia golowkinskii

Y a k., M. biarmica Kutorga, M. paronai G o r t a n i, Macrochilina cfr. intercalaris

Meek et W o r t h e n. Es ist zu bemerken, dass die angefiihrten Gastropoden nur von
einer Stelle, vöm Dezs-Tal bei Dédes zum Vorschein kamen. Sie entstammen dér obersten

mergeligen Ausbildung des Tonschieferkomplexes, die vielleieht den weiter untén zu

beschreibenden oberen Kalksteinlinsen entspricht.

Dér grösste Teil dér angeführten Arten ist in dem in die Sakmar-Stufe eingereikten

,,Schwagerinenkalkstein” des sowjetischen Unterperms, im Ural, in den gleichaltrigen

Schichten des Donjez-Beckens und des Oka— Kljazma-Beckens und teilweise in dér

Artinsk-Stufe bekannt.

2. Die oberen Kalksteinlinsen

lm oberen Teil des eben bescliriebenen oberkarbonisch-unterpermisclien Tou-
schieferkomplexes oder in seinem Hangenden sind dunkle Kalksteinlinsen vorhanden,

die manchmal ziemlich viele Fossilien liefern. Diese Fossilien sind grösstenteils sehon
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arnlere, wie die in dér Tonschiefergruppe vorkommenden. Es gibt nur sehr wenige gemein-
same Arten. Es sind zwar ilire Fossilien von unterpennischem, ja sogar von karbonisehem
Charakter, sind doeh aucli einige Arten von oberpermischem Charakter. In erster Linie
handelt es sich um mehrere Korallenarten und um eine Brachiopodenart.

Das ist dér Horizont dér Fusuliniden. Xach dér Bestimmung von I,. 11 a j z o n
gehören sie zu den Gattungen Triticites, Rauserella und Sclmbertella. Xach ihm weisen
sie auf das Unterpemi. Xach den neueren Untersuchungeneiniger auslándischen Fachge-
nossen weisen die Fusuliniden auf das Karbon hin. Das vollkomniene Fehlen dér Schwage-
rinen, oder Pseudoschwagerinen ist recht auffallend.

Háufige Fomien sind die Korallen. Unter diesen die Waagenophyllum indiaim
(W aagen et W e n t z e 1) und var. kueichowensis H u a n g, W . columbicum S t a n-

lev Smith, Siphonophyllia sophiae H e r i t s c h, Caninien usw., ferner Chaetetes-

Formen. (Deterniiniert von Heritsch und K o 1 o s v á r y.) Xach den Korallen-
Spezialisten sind die Waagenophyllien auf das Oberperm beschránkt. Hier melden sie sich

erstens unbedingt in eineni tieferen Horizont.
Manche Kalksteinlinsen werden durch die Anwesenheit von dickeren Stielen und

Stielgliedern dér Gattung Poteriocrinus charakterisiert. In den oberpermisclien Kalk-
steinen sind álniliche nicht zu finden.

Von den Brachipoden erwáhnen wir : Productus (Echinoconchus) elegáns M c’C o v,

Isogramma paotechowensis (Grabau et Chao) (non I. paotechowensis Aigner et
Heritsch). Allé zwei Arten sind karbonisch-unterpermiscli. Martinia triquetra G e ni-

ni e 1 1 a r o, unterpennisch, eine grosse Spirifer (Choristites) Art von Samaraer Typ, kar-
boniseli. Von den Schneeken möchte ich Trachydomia wheeleri Swallow mit dér
knotigen Oberfláche erwáhnen. Oberkarbonisch-unterperniisch. Diese Art ist auch im
Mergel des Dezs-Tales zu finden.

Es ist auffallend, dass in einer dér obersten Kalksteinlinsen (Xagyberenáslápa)
cin Choristites von Samaraer Typ und Waagenophyllien oberpermischen Cliarakters
zusammen vorkommen. Wenn wir als richtiges Altér dér hiesigen Fusuliniden das Ober-
karbon betrachten, würde das Unterpenn im Bükk-Gebirge vollstándig fehlen und die
Waagenophyllien würden von stratigraphisehem Gesichtspunkt aus wertlos erscheinen.

Diese Kalksteinlinsen sind riffartige Bildungen eines seichten Meeres ;
ihre Mách-

tigkeit betrágt 20—100 m.

3. Dér Schichtenkomplex vöm Grödener Charakter

Die obersten Kalksteinlinsen, oder, wo sie fehlen, dér Schichtenkomplex des Ton-
schiefers oberkarbonischen-unterpermischen Alters werden von einem Schichtenkomplex,
dér aus rtem und hellem Sandstein, rtem, violettem und grünem Tonscliiefer besteht,
iiberlagert. Untergeordnet sind Dolomit- und Kalksteinbánke zwischengelagert. Die
Máehtigkeit betrágt 60— 150 m. Dieser Schichtenkomplex entspricht den südalpinen und
XW-dinarischen Grödener Schichten und mit diesen zusannnen dem oberen Glied des
westeuropáischen Rotliegenden und vielleicht auch dem unteren Teil des Zechsteins,
ferner dér sowjetischen Kungur-Stufe.

Dér Grödener Schichtenkomplex wird von den österreichischen Forschern und
auch von den übrigen Fhchleuten als eine terrestrische Bildung bezeichnet. Dasselbe
kann auch für die Schichten Grödener Cliarakters im Bükk-Gebirge angenommen werden.
Weder dér bunte Sandstein, noch dér Tonschiefer lieferte bis jetzt Fossilien. Die zwischen-
gelagerten Kalkstein- und Doloniitschicliten sprechen aber dafür, dass das Gebiet zeit-

weise auch vöm Meer überflutet wurde. In den schwarzen Kalksteinlinsen, die als Zwi-
schenlagerung im bunten Schichtenkomplex Grödener Charakters im obersten Teil
des Tótfaluer-Tales O- lich von Szilvásvárad sind, fand mán einen Eángsschnitt von einer
Siphonophyllia sp.

Die Annahme, dass zeitweise eine Ingression des Meeres stattfand, wird auch durch
die Angabe bestatigt, wonach Mutschenbacher an einer Stelle in den Grödener
Schichten dér Südaípen Cephalopoden gefunden hat. In unseren helleren Dolomit- und
Kalksteinzwischenlagerungen ist aber keine Spur von Organismen zu finden. Infolgedes-
sen scheint es nicht unmöglich zu sein, dass zumindest die Dolomitbánke, evtl. ein Teil
derselben, chemischen Ursprungs sind.

4. Oberperm

Xach dér Grödener terrestrischen Periode wurde die Umgebung des heutigen
Bükk-Gebirges wieder vöm Meer überflutet. Bei dieser Gelegenheit kam eine fást voll-

kommen neue Famia mit. Diese neue Fauna wanderte im zum ersten Mai ausgebildeten
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grosseu Mittelmeer, indereigeutlicheiiTethys, von SO nach diesem Gebiet zusammen mit
dér neuen Transgression ein. Diese neue Fauna wird als indopazifisch oder indoarmeniseh
bezeichnet.

Die Ablagerungen des oberpennischen Meeres sind in NW, in dér Uingebung von
Nagyvisnyó anders ausgebildet als im SO, im Gebiete des Hohen Bükk-Gebirges.

In dér Uingebung von Nagyvisnyó lásst sich die oberpennische Schichtenserie
in 2 Horizonté gliedem. Dér untere Horizont besteht hauptsáehlich aus hellgrauem
und Websem dolomitischen Kalkstein und Dolomit, untergeordnet aus dmiklem Kalkstein.
Er folgt im Hangenden des Schichtenkomplexes vöm Grödener Charakter. Seine Auf-
schliisse sind sehr schlecht. Fossilien sind in ihm nicht zu finden. Die Máchtigkeit kann
auf 100— 150 m geschátzt werden.

Dér obere Horizont besteht aus dunklem, ja sogar schwarzem Kalkstein, dessen
Máchtigkeit etwa 200 m betrágt. In diesen Schiehten fanden sich die meisten Fossilien.

Die triassischen Ablagerungen sind da nicht vorhanden.
Im Zug des Hohen Bükk-Gebirges íehlt dér untere dolomithaltige Horizont und

dér Schichtenkomplex vöm Grödener Charakter wird unmittelbar vöm schwarzen Kalk-
stein überlagert, dessen Máchtigkeit dórt, wo er normál ausgebildet ist, auf etwa 200 m
geschátzt werden kann.

Stellenweise ist aber dér schwarze Kalkstein bedeutend dünner, wird nach oben
zu heller und geht unmerklich in den unterseiser hellgrauen Kalkstein über. Dér imtere
Teil dieses hellgrauen Kalksteins diirfte alsó dórt, wo er dicker ist, etwa in 100— 150 m
Máchtigkeit oberpennischen Alters sein, obwohl dieses Altér durch keine Fossilien bestá-

tigt ist. Im oberen Teil des Kalksteins sind sehr selten ziemlich schlecht erhaltene Fossi-

lien zu finden, die bereits auf die seiser Scliichten hinweisen. Dér untere Teil des hellen

Kalksteins wird alsó als ein Übergangsglied zwischen Oberpemi und Untertrias bezw.
unterseiser Schiehten betrachtet.

leli möehte noch betonén, dass die oberpennischen und untertriadisehen Schichten-

serien eine vollkommene Konkordanz zeigen. Die Annahme eines solchen Überganges
ist umso mehr berechtigt, als dér unterseisische hellgraue Kalkstein manelnnal an
Máchtigkeit zu Ungunsten des oberpennischen Kalksteins zunimmt.

An Fossilien sind die schwarzen Kalksteine und die zwischengelagerten mergeligen

Schiehten manehmal ziemlich reich, so z. B. in dér Umgebung von Nagyvisnyó (Urnge-

bimg des Bahnhofes, Eisenbalmeinschnitt Nr. 5.), wáhrend im Hohen Bükk-Gebirge
.Fossilien nur sehr spárlich zu finden sind. Eine etwas reichere Fauna wurde hier nur in

dér Gemarkung dér Ortschaft Mályinka gefunden.
Die maríné Flóra wird hier durch die kalkausseheidendeu Algen vertreten. Sie

bauen manehmal kleine Riffbildungen auf. Solche Algen sind : Mizzia velebitana Schu-
bert, Gymnocodium bellerophontis (Rothpletz), Vermiporella velebitana (Schu-
bert). Von den Foraminiferen sind die Glomospiren háufig, die manehmal 1 — 2 Finger

dicke Schiehten bilden. Die Schlámmriickstánde liefértén zahlreiehe kleine F'oraminiferen

und Ostracoden.
Stellenweise sind auch die Stockkorallen nicht selten. Solche sind : Waagenophyllum

indiaim (W aagen et Wentzel) und var. kneichowensis H u a n g, W. columbicum

Stanley S m i t h, Siphonophyllia sophiae Heritsch, S. ruprechti Stucken-
b e r g. .

Dünuere Stielglieder von Crinoideen sind hauptsáehlich im Eiseubahneinschnitt

Nr. 5 zu finden.
-In einer grösseren Anzalil sind auch Brachiopoden zum A orscliein gekommen,

von denen folgende Formen háufiger, oder interessanter sind : Schizophoria indica

(W a a gén), Derbyia senilis (Phillips), Productus (Dictyoclostus) yangtzeensis

C li a o, Tschernyschewia typica Stoyanow, Tsch. yakovlewi Stov., Marginifera

intermedia-helica (Abich), Lyttonia nobilis Waagen, Spirifer (Comelicania) vultur

Stache (ein Exemplar), eine eharakteristische Art des südtiroler , ,
Bellerophonkalk-

stein”, Spiriferellina eristata (S c h 1 o t h e i m), Xotothyris martin \\ aagen var.

biikkensis var. n. .....
Von den Lamellibrancliiaten seien erwáhnt : Edmondia permiana Simic,

Schizodus pinguis \V a a g e n, Oxytoma wáhneri Kitti. Auch einige Arten dér Gattun-

gen Aviculopecten und Psendomonotis, wie z. B. Ps. erinifer (Stac li e) (Südtirol), fernei

eine neue grosse Art, die ich vorláufig mit dem Namen Ps. (Eumicrotis) biikkensis belege,

sind nicht selten.
.

Von den Gastropoden sind stellenweise die Belleropliontiden háufig, \ ertreter

dér Gattungen Bellerophon, Stachella, Bucania und Euphemus, die aber an vielen Stellen

fehlen.
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Die Cephalopoden sind nur durch die Nautiloideen vertreteu. Von diesen seien

erwáhnt : Pseudorthoceras cyclophorum (W aagen), Brachycycloceras oblique-annulatum
(Waagen), ferner mehrere Bruchstücke von einigen Arten dér Gattung Tainoceras,

Tirolonautilus und Ephippioceras

.

Von den Trilobiten ist Pseudophillipsia hungarica Schr. vorhanden. Die Wir-
beltiere werden durch einen Selachier vertreten, von dem Záhne und Zalmplatte gefunden
worden sind.

Die fossile Tierwelt des oberpennischen Kalksteins vöm Bükk-Gebirge weist
verwandscliaftliche Beziehmigen zu dér Fauna dér südalpinen

,
, Bellerophon-Schiehten”,

des nordwestdinarischen und indischen mittleren und oberen Productuskalksteins, zu
dér von Loping, von Djoulfa und des Nordkaukasus in dér Sowjetunion auf

.

Die Verbindung des oberpermischen Meeresarmes vöm Bükk-Gebirge mit dér
grossen permisében Tethys kann in erster Linie naehSW, durch einen Kánál zwischen dem
heutigen Bakony- und Mecsek-Gebirge vermutét werden. Die oberpermische Tethys
streckte wohl von den Kamischen und Julischen Alpen und den Karawanken einen
Meeresann nach NO, nach dem heutigen Gebiet des Bükk-Gebirges aus. Diese Annahme
wird durch das Ergebnis dér im erwáhnten Kánál, bei Karád abgeteuften Bolxrung unter-

stiitzt, die in einer Tiefe von 966,5 m unter dér Oberfláche oberkarbonischen, oder unter-

pennischen Fusulinenkalkstein angetroffen hat (Máj z o n),

Neuerlich kamen aus einer, in dem SW Teile des Bakony-Gebirges abgeteuften
Bohrung Reste dér Orthotetes crenistria (Phillips) vor, welche auf das Karbon, oder
auf das Unterperm hinweisen. Auch aus dem Mecsek-Gebirge kamen einige schlecht
erhaltene maríné Fossilien vor, welche wahrseheinlich auf das Unterperm hinweisen.

Andererseits besteht auch die Möglichkeit, dass dér Meeresarm des Bükk-Gebirges
iiber das Gebiet zwischen Donau und Theiss mit dem westserbischen Meer in Verbindung
stand, aber die nachtráglichen tektonischen Vorgánge und die grossen Abtragungen,
ferner neuere Aufsehüttungen machten auch diese Verbindung zu einer verschwommenen.



ADATOK A CSERSZEGTOMAJI KAOLINOS AGYAG ISMERETÉHEZ

Dr. BÁRDOSSY GYÖRGY

(XVIII. táblával)

Összefoglalás: A szerz a cserszegtomaji: kaolinos agyag részletes üledékföldtani vizsgá-
latának eredményeit közli. A kzet ásványos és vegyi összetételének ismertetése után a keletkezés
kérdéseivel foglalkozik. Szerinte a cserszegtomaji kaolinos agyag a dunántúli felskréta bauxit-
telepek heterópikus fáciese és nem hévforrásos eredés kzet.'

Keszthelytl 4 km-re északra, Cserszegtomaj környékén kaolinos agyag ismeretes,

melyet több éve bányásznak tzálló és festékipari célokra. Elször Szentes F. tett

róla említést az 1947/48-ban végzett piritkutatással kapcsolatban [8]. 1953-ban Kri-
v á n P. elzetes jelentésében a terület megkutatása során nyert adatokról ad rövid

összefoglalást [4]. 1956-ban Csillag P.-né összefoglaló jelentést készít a terület föld-

tani megkutatásáról [2], 1957/58. években a területen anyaggyjtéssel egybekötött

földtani megfigyeléseket végeztem. Ezt a Földtani Intézetben részletes üledékkzettani

anyagfeldolgozás követte, melynek eredményeit kivonatos formában az alábbiakban

ismertetem. A munka teljes anyaga a Földtani Intézet Évkönyvében kerül közlésre.

A földtani anyagfeldolgozás során 58 vegyelemzés, 8 spektrálelemzés, 25 röntgen-

felvétel, 40 DTA felvétel, 6 vékonycsiszolati vizsgálat, 6 szemcseelemzés és 10 hevítéses

vasásványvizsgálat készült.

A kaolinos agyag mindenütt felstriász korú dolomitra települ. A dolomitba több

helyen 10—50 ni mély és 5— 30 m átmérj töbrök mélyednek. Alapterületük kör, vagy
ellipszis alakít, meredek, helyenként közel függleges falúak. A töbröket kitölt kaolinos

agyag helyenként fedetlen, másutt 0,5— 3 m vastag pleisztocén lejttörmelék fedi. Idsebb
fedrétegeket nem ismerünk.

A fekü dolomit helyenként tzk gumókat tartalmaz, másutt pedig az egész

kzet egyenletesen kovásodott. A kovásodás vizsgálataink szerint üledékes és nem hév-

forrásos eredés. Szingenetikus vegyi kovakiválás diagenetikus átrendezdésérl van szó,

amikoris a kovaanyag helyenként tzkgumókká koncentrálódott, másutt pedig egyen-

letesen itatta át a kzetet. A töbrök fala mentén 0,5—2 m vastagságban a dolomit ersen

porlódó. A porlódás a kaolinos agyag epigenézisével hozható kapcsolatba.

Az eddig feltárt kaolinos agyagtöbrök kzetanyaga kisebb eltérésektl eltekintve

megegyezik egymással (1. ábra). A porló dolomit határán 2—10 cm vastag hófehér, rostos

szerkezet réteg található. Anyaga 90— 95%-ban hidrargillitbl áll, kevés alunit,

kalcit és goethit kíséretében. Tiszta hidrargillitnek ilyen önálló módon való megjelenése

ásványtani ritkaságnak számít. Egyedül bauxittelepeinkben találhatók hasonló szerke-

zet tiszta hidrargillit fészkek. A rostos szerkezet helyenként tömötté válik. Ezek a részek

uralkodóan amorf-kolloidális alumogélbl és kovasav gélbl állnak kevés

hidrargillit kíséretében.

Ritkábban a hidrargillit rétegben néhány cm-es gömbös, vésés alakú, tömött, kagy-

lósán tör, szappanos tapintási! fészkek figyelhetk meg, amelyek tiszta halloysit-
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bi állnak. Még ritkábban egészen a dolomit határa mentén 20 30% alunitot,
kevés kaolint és aluinogélt tartalmazó lencsék találhatók. Egyes helyeken a fehér rostos

réteget szürke porózus anyag váltja fel. Ebben gyakran 2—4 mm vastag, koromfekete

csíkok találhatók. A szürkés részek fleg hidrargillitbl állnak kevés pszilo mélán
és w a d kíséretében. A fekete csíkokban az utóbbi ásványok jelentsen feldúsulnak.

Egy tisztán elkülönitett mintában T o 1 n a y V. 1
1 ,37% MnO-t és 1 8,76% Mn0 2-t muta-

tott ki.
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7. ábra. A töbörkitöltés vázlatos szelvénye. Magyarázat: 1. Fehér kaolinos agyag, 2. Sárgásfehé-
kaolinos agyag, 3. Okkersárga kaolinos agyag, 4. Sárgásbarna kaolinos agyag, 5. Goethites, limonitos vasr
kéreg, 6. Kemény, likacsos goethit fészkek a vaskéregben, 7. Fehér, rostos, porózus hidrargillit réteg.
8. Feher, tömött alumogéles-kovasavgéles réteg, 9. Vésés, kagylósán tör halloysit fészkek, 10. Alunit
fészkek a dolomit határán. 1 1 . Váltakozó fekete-fehérsávos hidragillites mangánásványos réteg, 12. Sárgás
porlott kovás dolomit, 13. Tömör kovás dolomit — Profilé sketch of sink filling. Explanations:
1. White kaolinitic elay, 2. Vellowish-white kaolinitic clay, 3. Ochre-coloured kaolinitic claj’, 4.

Yellowish-brown kaolinitic clav, 5. Goethitic-limonitic ferrugineous crust, 6. Hard goethite nodes with
cavities in ferrugineous crust, 7. White, porous, fibrous hydrargyllite layer, 8. White, massive alumo-
gel and silica-gel-bearing layer, 9. Vesicular halloysite nodes of conchoidal fracture, 10. Alunite nodes on
the dolomité boundary, 11. Black-and-white banded hydrargyllitic layer with manganese minerals,
12. Yellow pulverized silicic dolomité, 13. Massive silicie dolomité. — CxeMarnmibiH pa3pe3 Bbino/menna
KapCTOBbix yraySaeHuá. 1. >KeuTaa KaoaHHHTOBaa raHHa, 2. >KeaTOBaTO-6enaa KaojiHHHTOBaa raHHa,
3. OxptiCTaa KaoaiiHHTOBaa r.iHHa, 4. TKeaTOBaro-öypaa KaoaHHHTOBaa raHHa, 5. JlHMOHHTOBaa >Keae3HCTaa
Kopna, 6. TBepabie reTHTOBbie rHe3aa b weae3HCTOií Köpne, 7. Beabiár, nopMCTbiü, BoaoKHHCTbiü ruapap-
riiaaHTOBbiü caoü, 8. Beabiíí, naoTHbiü amoMoreaeBbiií-KpeMHereneBbiH caoii, 9. raaaya3HT0Bbie rHe3aa c

paKOBucTbiM H3ao.MOM, 10. ÁayHHTOBbie rHe3aa Ha rpaHuue aoaoMHTa, 11. Mepeavroume öeabie h aepHbie
noaoca rHapaprnaaHTOBoro h MapraHueBoro cocraBa, 12. TKeaTOBaTbiii MyMHHCTbiu KpeMHHCTbiii aoao.MHT.

13. rlaOTHblii KpeMHHCTbiii aOaOMHT.
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A fehér rétegen belül 10—30 cm vastag, leginkább sárgásbarna, májbama, ritkáb

bán húspiros, vasban dús réteg mutatkozik. Kemény tömött anyagú, helyenként kagylós

töréssel és élénk zsírfénnyel. A sárgásbarna részek uralkodóan goethitbl állnak,

a májbama kagylósán tör részekben viszont röntgenamorf 1 i m o n i t uralkodik.

A húspiros és barnásvörös részek fleg hematitból állnak. A vaskéregben helyen-

ként sötét lilásbama, kemény likacsos fészkeket találunk. Ezekben az Fe
20 3-tartalom

60— 70%-ra dúsul. Anyaguk gyengén kristályos g e o t h i t, kevés limonit, opál és kaolin

kíséretében.

A vaskérgen belül a töbrök f kitölt anyaga, a kaolinos agyag következik. Szín

alapján az alábbi agyagfajtákat lehet megkülönböztetni: 1. Fehér, 2. sárgásfehér —
világossárga, 3. halványlila, 4. okkersárga, 5. sárgásbarna. A kzetet átszel litoklázisok

mentén az agyag sárgásbarna szín. Ez fokozatosan okkersárgába megy át, mely helyen-

ként kitölti a litoklázisok által körülhatárolt egész teret, másutt viszont csak 5—20 cm
széles sávot alkot. Ezen belül sárgásfehér vagy hófehér agyag következik. Ritkábban
a sárgásfehér agyagot halványlila agyag helyettesíti. A fenti agyagfajták átlagos vegyi

összetétele :

ai 2o3

!

%
SiO s

%
Fe 2O s

%
tío 3
0/
/o

Izz. veszt.

%

Fehér agyag 36,0 46,9 1,0 0,9 13,8

Világossárga agyag . 34,1 47,5 2,8 1,2 13,4

Lila agyag 32,8 47,0 5,5 1,1 12,4

Okkersárga agyag .

.

30,7 43,0 9,8 1,1 13,5

Barnássárga agyag . 15,6 23,0 43,7 1,0 15,5

Eáthatjuk, hogy mennél nagyobb a vastartalom, annál sötétebb a kzet árnyalata.

Ásványos összetétel tekintetében viszont nincs lényeges különbség az egyes agyagfajták

között. F agyagásványuk a kaolinit, melynek egyrésze fireclay-típusú kaolinit. A vas-

tartalom limonit, alárendeltebben goethit formájában van jelen. A kzet 2— 10% hidrar-

gillitet és ezzel megegyez mennyiség amorf kovasavgélt is tartalmaz. A fentieken kívül

együttesen 1 — 4%-ot kitev mennyiségben kalcit, dolomit, alunit és rutil mutatható ki.

A fehér agyag átlagos tzállósága 34—35 S, a sárgásfehéré 32— 34 S, ezeket „tzálló

agyagként” hasznosítják. Az okkersárga már csak 20— 26 S tzállóságú, ezért inkább

festékipari célokra használják, „festékföld” néven.

Az okkersárga agyagban helyenként sötét lilásbarna szivacsos anyagú goethit

fészkek találhatók. Máskor krém szín igen porózus anyagból álló fészkek is találhatók,

melyekben fleg amorf kovasavgél és fireclay-típusú kaolinit van. A töbrök falának köze-

lében helyenként a dolomitból kimállott tzk gumók is megtalálhatók a kaolinos agyag-

ban. Ezek valószínleg az agyag leülepedése idején hullottak a töbrökbe.

A kaolinos agyag keletkezését Szentes F. hévforrás tevékenységgel magya-

rázta [9]. A töbrök szerinte hévforrás-tölcsérek. A hévforrások feltörését a hegység peremi

leszakadásával hozza kapcsolatba, ami szerinte a miocén végén, vagy a pleisztocénben

történhetett. Csillag P.-né jelentésében a S z e n t e s-féle elképzelést lehetségesnek

tartja, de inkább arra gondol, hogy az agyag normális üledékes úton keletkezett. A kao-

linos agyagot a bauxittal egykorúnak és vele rokon származásrí anyagnak tartja [2].

1957-ben megjelent dolgozatában már Szentes F. is az utóbbi felfogást valószín-

síti [10],

A hévforrásos feltevést cáfolja, hogy lefelé a töbrök végetémek és nem folytatód-

nak hévforrás tölcsérben. A bauxittal való genetikai kapcsolatra már a települési mód
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' hasonlósága alapján is következtethetünk. Mindkét kzet a triász dolomit karsztos töbreit

tölti ki. Igaz, hogy a legközelebb lev nyirádi bauxitterületen (20 km ÉÉK) a töbrök

átlagos mélysége csak 15—25 m, míg Cserszegtomajon 30—50 m. Ennek azonban meg-

van az sföldrajzi magyarázata.

Szabó Pál Z. karsztmorfológiai megfigyelései szerint a töbrök, dolinák fenék-

szintje mindig a karsztvíztükör magasságában alakul ki 5]. Mennél mélyebben van ez

a felszhi alatt, annál mélyebbek lesznek a töbrök. Igen valószín, hogy az alacsonyabb

fekvés részeken a karsztvízszint közelebb lehetett a felszínhez, mint a magasabban fekv
részeken. Ezen az alapon arra következtethetünk, hogy a karsztos töbrök kialakulása

idején Cserszegtomaj térsége magasabb fekvés lehetett, mint Nyirád környéke.

Az üledékanyagot kolloid oldatok és szuszpenziók formájában lassú felszíni vizek

hozhatták a karsztos területre. Az elbbiekben említett É-i lejtés alapján D fell történ

anyagszállításra gondolhatunk. Ez megfelel a bauxitterületek eredetével kapcsolatos

|

eddigi elképzeléseknek [11. A kolloid oldat és szuszpenziók formájában való anyag-

szállítást legjobban a mikromineralógiai és granulometriai vizsgálatok bizonyítják.

I Ezek szerint a kaolinos agyag uralkodó része (több mint 90% -a) 5 /t-nál kisebb szem-

nagyságú, tehát kolloid nagyságrend. A 0, 1 — 0, 2mm szemnagysági frakció mikrominera-

I lógiai vizsgálata szerint az ásványtársaság legnagyobb része koagulált kaolin szemcsék-

|

bi vagy epigén eredet goethit és limonitból áll. Az allotigén ásványok szerepe teljesen

alárendelt. Ezen belül magmás és metamorf kzetekbl származó ásványok közel egyez
mennyiségben szerepelnek.

Figyelemre méltó, hogy az allotigén ásványtársaság fleg igen ellenálló ásványok-

ból áll, amibl hosszéi szállításra vagy megismételt átmosásra lehet következtetni.

A bauxittal való genetikai kapcsolatot megersíti az allotigén ásványtársaságnak a nyi-

rádi és szci barnáiéval való nagy hasonlósága [1]. Az agyagösszlet teljes rétegzetlensége,

továbbá a szerves maradványok hiánya szintén a bauxithoz hasonló keletkezési körül-

ményeket jelez.

A nyirádi—hahmbai bauxittelepek keletkezési korát Vadász E. sföldrajzi

i megfontolások alapján az alsókrétába helyezi [11]. Amennyiben a cserszegtomaji kaolinos

agyag a bauxittal egyidejleg keletkezett, úgy ezt az idpontot az utóbbira is valószín-

síthetjük. Felvetdhet az a gondolat, hogy ilyen kontinentális képzdmények az eocén

|

elején, az oligocénben vagy a pannonban is létrejöhetnének. Ez kérdésessé tehetné az

agyagösszlet ilyen, viszonylag ids származtatását. Cáfolja ezt, hogy eddigi anyag-

vizsgálati adataink szerint a Bakony-hegységben egyetlen olyan eocén, oligocén vagy
pannonkoréi szárazföldi agyagot sem ismerünk, mely ne tartalmazna több-kevesebb

(min. 10— 20%) finomtörmelékes anyagot. A cserszegtomaji kaolinos agyag törmelékes

anyag mentességében lényegesen eltér ezektl az agyagoktól. Ugyanakkor éppen a bauxit

és a vele együtt elforduló bauxitos agyag az, ami hasonlóképpen szinte teljesen mentes
a törmelékes eredet ásványszemcséktl.

Az agyagjelleg kolloid szuszpenziók leülepedése után az eredetileg laza, vízzé

átitatott, amorf jelleg anyag fokozatosan tömörült és megindult a kristályos szerkezet

agyagásványok kialakulása. Erre az idszakra esik a bauxitosodás a nyirádi, a szci és

a halimbai bauxitterületeken. A bauxitosodás itt is megindult, azonban eltér sföldrajzi

körülmények miatt nem vált általánossá. A bauxitosodás megindulását jelzi a kaolinos

agyagban általánosan kimutatható hidrargillit, melynek mennyisége helyenként 10—
15%-ot is elérhet.

Geokémiai vizsgálataink szerint a bauxitosodást az anyagon átszivárgó talajvíz

lúgossá válása indította meg [1,6], A lúgos kémhatást S z é k y n é Fux V. és Sze-
pesi K. vizsgálatai szerint a dolomit felszíni mállásakor keletkez Ca(OH) 2 biztosít-

hatta [7], A bauxitosodáskor keletkez kovasavgél eltávolítását a talajvíz végezte és



378 Földtani Közlöny, LXXXIX. kötet, 4. füzet

ezt a kilúgozást a jó vízvezet dolomit fekii tette lehetvé. A eserszegtomaji terület
magasabb térszíni helyzete miatt jóval a talajvíz szintje felett feküdt és ezért a kilúgozás,
mértéke csak jelentéktelen lehetett. Ezért tartalmaz az agyag átlagosan 5— 15% kolloid
kovasavat. A lebontás tehát megtörtént, de a keletkezett kovasavgél folyamatos eltávo-
lítására nem volt lehetség. Lehetséges, hogy a kovasav kilúgzását az is gátolta, hogy
a dolomit már eleve ersen kovásodott volt.

A bauxittelepekhez hasonlóan a kezdeti bauxitosodásnak a kristályos szerkezet
agyagásványok kialakulása vetett véget. Ezek lebontása ugyanis más igen ers kémiai
hatóanyagokat igényel. Cserszegtomajon közel egyenl mennyiségben kaolin és fireclav-

típusú kaolin (fireclay ásvány) keletkeztek. Ismeretes, hogy bauxittelepeinkben is ezek
a kizárólagos agyagásványok. A legtöbb agyagásvány optimális keletkezési körülményeit
ma már jól ismerjük. Szádeczk y-K a r d o s s E. [6] és V i k u 1 o v a M. F. [12]

legújabb adatai szerint a kaolin elssorban szárazföldi mállás során, továbbá édesvizek-

ben és mocsarakban keletkezik. Jellemz rá az ers kimosás, kilúgzás, ami az alkáliák

eltávozását teszi lehetvé. Ez elssorban szubtrópusi és trópusi meleg nedves klímán
jöhet létre. A kaolin egyben a legoxidációsabb környezet terméke. Mindezek a körülmé-
nyek pontosan megfelelnek a eserszegtomaji telepekre is és aláhúzzák annak szárazföldi

és a bauxittal rokon keletkezését.

Korábbi geokémiai vizsgálataink során kiderült, hogy ersen oxidációs körül-

mények esetén fleg hidrargillites bauxit keletkezik, goethit kíséretében. Kevésbé ers
oxidációs körülmények boehmit és hematit keletkezésének kedveznek [1], Cserszegtoma-

jon kizárólag hidrargillitet találunk és a vasásvány isuralkodóan goethit, a hematit szerepe

egészen alárendelt. A Szádeczk y-K a r d o s s E.-féle vasoxidációs fok ' (Ope-ér-

ték) a nyirádi területen átlagosan 80—90, Cserszegtomajon viszont átlagosan 200, tehát

az elznél jóval nagyobb. Mindezek egybehangzóan azt bizonyítják, hogy a cserszeg-

tomaji telepek a nyirádiaknál oxidáltabb körülmények között voltak.

• A dolomit határán lev vaskéreg és hidrargillit réteget szingenetikusnak nem
tarthatjuk, mert az üledékfelhalmozódásnak ilyen szabályszer változása teljesen való-

színtlen. Következésképpen epigenetikus eredetre kell gondolnunk. A dolomit fell

nem jöhetett az anyag, mert az elemzések szerint sem vasat, sem alumíniumot nem tar-

talmaz olyan mennyiségben, hogy abból a réteg levezethet volna. Tehát a töbrök belseje

fell történt az anyagszállítás. Mind a vaskéreg, mind a hidrargillit réteg a röntgen-

vizsgálatok szerint rendkívül finomszemcsés (néhány tized /i) és részben amorf. Ez,

továbbá Liesegang-gyrkre emlékeztet ritmusos kicsapódások mind arra vallanak,

hogy az anyagvándorlás kolloid oldatok formájában történt és hogy a kicsapódott anyag

kezdetben teljesen amorf és gélnem volt.

A töbör belsejében savas pH -jú oldatok hatását kell feltételeznünk, mert az alu-

mínium és a vas egy része kioldódott. A pH mindenesetre 2-nél nem lehetett savasabb,

mert az anyagátrendezdésben a titán nem vett részt. A dolomit falát elérve az oldatok

fokozatosan semlegesedtek a dolomit lúgos kémhatása következtében. A Vinogra-
d o v-féle pH vizsgálatok szerint [13] elször a vasnak kellett kiválnia és valóban a vas-

kéreg van a töbörfal bels oldalán. Az alumínium tovább migrált kifelé és csak 4—5 pH
elérésekor vált ki a mangánnal együtt. A hidrargillit réteg teljes vas és titán szegénységét

tehát a pH növekedéssel tökéletesen megmagyarázhatjuk. Az MnO., csak 5— 6 pH-nál

csapódik ki. Ezzel magyarázható, hogy a fekete mangános erek, dendritek a dolomitliszt

rétegbe is behatolnak. Lúgos oldatokkal ez a szabályszer átrendezdés sehogy sem volna

magyarázható.

Mi okozta a kezdetben lúgos kémhatású talajvíz savassá válását? A töbrök kaoli-

nos agyagjának eléggé nagy átlagos S0 3
-tartalma (0,5— l,5°ó). továbbá a hidrargillit

rétegben található alunitos fészkek alapján kézenfekv, ha kénsavas oldatok hatására
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d gondolunk. Kénsavas oldatot viszont elssorban piritbomlás eredményez. A kaolinos

is agyagban piritet eddig sehol sem találtunk. Viszont vannak olyan üregek a kaolinos

i agyagban, amelyek alakja kimondottan eloxidálódott és kioldott hajdani piritgumókra

•

|

emlékeztet. Repedések és hasadékok mentén is találunk ilyen nyomokat. Megersíti

ezt a véleményt K r i v á n P. szóbeli közlése, mely szerint a Pajtika tet töbreiben

a sárga kaolinos agyagban pirít utáni limonit pszeudomorfózákat talált.

A piritesedés nyilván utólagos (epigenetikus) folyamat lehetett, mivel az alap-

j
j

anyag O^-értéke — mint már említettük — határozottan oxidációs körülmény eket

jelez. Valószínleg ugyanakkor történt a piritfészkek képzdése, mint amikor a fels-

pannon homok piritesedése is történt [3] . A piritképzdés befejezdése után a töbrök újra

oxidációs viszonyok közé jutottak. Az oldott oxigénnel telített talajvíz hatására a pirít

oxidálódott. Ennek során az ismert módon kénsav keletkezett. Ez kioldotta a pirít

feloxidálódott vastartalmát, st a kaolinos agyagot is megtámadta és alumíniumot oldott

ki belle. A kénsavas oldatok a fekü felé migráltak és ott fokozatosan semlegesedve

hozták létre az elbb ismertetett ketts réteget.

Végül fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a cserszegtomaji telepek kialakulása

nem tekinthet helyi jelenségnek. Ismeretes, hogy dunántúli bauxittelepeink DXy—ÉK-i
irányú vonulatban helyezkednek el [1], Valószín, hogy ez a sáv a kréta tenger pontját

szegélyez alacsony kúpkarszt jelleg síkság lehetett. Karsztmorfológiai megfigyelések

alapján feltételezhet, hogy a térszín DK-felé emelkedett. Ez összhangban van az eddig

is feltételezett, DK fell való anyagszállítással. Ezen az alapon a bauxittelepek optimális

i övezetétl DK-re egy másik, bár keskenyebb sáv jelenléte tételezhet fel a cserszeg-

tomajihoz hasonló alig bauxitosodott, kaolinos agyagtelepekkel. Véleményünk szerint

ez a sáv ténylegesen meg is van, csak céltudatos kutatás hiányában nem lett eddig fel-

tárva. Elég arra utalni, hogy magát a cserszegtomaji telepcsoportot is csak az 50-es

években mutatták ki. Monostorapáti környékérl máris tudomásunk van a fentiekkel

teljesen egyez kaolinos agyag indikációkról.

A közelmúltban B o d z a y J. a pilisvörösvári „tzálló” kaolinos agyagtelepek-

ben a cserszegtomajikoz hasonló kzettani elrendezdést észlelt. Ott is megvannak a dolo-

mit határán a hidrargillit fészkek és a vaskéreg, ott is kimutathatók a kaolinos agyagban

kezdd bauxitosodás nyomai.

Regionális jelenségrl van tehát szó, inetyet ma még részleteiben nem ismerünk.

Ezen a felismerésen alapuló céltudatos továbbkutatás nemcsak iparilag hasznosítható

újabb „tzálló” agyag és „festék” agyag feltárásához fog vezetni, hanem közelebb fog

vinni bennünket a bauxitkeletkezés bonyolult kérdésének megértéséhez is.

TÁB I,AMAGYARÁZAT — EXPEAXATIOX OF PEATE — OEEgCHEHME TAEJ1HLJ,

XVIII. tábla — Plate XVIII — Taöjimja No. XVIII.

1 . Kitermelt töbörkitöltés. Mélysége kb. 45 m. -— I . An exploited carstic sink, of about 45 metres’
depth. — 1. BbipaöoTaHHaa KapcTOBaa" BopoHKa rjiy6HH0il okojio 45 m-ob.

2. Fekete-fehérsávos hidrargillites réteg (b) és sárga porló dolomit érintkezése (a). Természetes
nagyság. — Contact of black-and-white banded hydrargyllite layer (b) and yellow friable dolomité (a).
Xatural size. — 2. MepeayKmnie 6e.ibie h nepubie río.ioca rHapaprHJUiHTOBoro h MapramreBoro cocraBa (b) h
WeJlTOBaTblH MyHHHCTblÜ aO.lOMHT (a.). ECTeCTBeHHaH BejIHMHHa.

3. Fehér, porózus, rostos hidrargillit réteg. Természetes nagyság.-—- 3. White porous, fibrous
hydrargyllite layer, natural size. — 3. Ben bili, nopHCTbiü, BonoKHHCTb.il rHapaprujuiH-r. EcTecTBeHHan
BeüHHHHa.

4. Tömött, vésés halloysit fészkek a rostos hidrargillit rétegben. Természetes nagyság. — 4. Mas-
sive, halloysite nodes in hydrargyllite layer. Xatural size. — 4. n.-iOTHbie ranuya3HT0Bbie nie3aa bo
bojiokhctom rHapaprirnnHTOBOM c.ioile. EcTecTBeHHaa BenHMHHa.

5. Sötét lilásbama, kemény likacsos goethit fészkek a vaskéregben. Természetes nagyság. —
5. Dark, violet brown, hard, poroüs goethite nests in the ferrous crust. Xatural size. — 5. TeMHO
<}>Mo.neTOBo-KopHMHeBbie TBepabie reTHTOBbie rHe3aa b >Kene3HCT0ií Köpne. EcTecrBeHHaa BeaHHMHa.

6. Krém szín laza porózus fészkek sárgásfehér kaolinos agyagban. Természetes nagyság. —

-

6. Cream-coloured loose porous nests in yellowish-white kaolinitic clay. Xatural size. — 6. Pbixjibie,
nopncTbie THe3aa b >KenT08aTO-6enoH KaojiHHHTOBo rumié. EcrecTBeHHaa BeaHHHHa.
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7. Dolomitból kimállott és a kaolinos agyagba hullott tzk gumó. Természetes nagyság. —
7. Chert node weathered from out of dolomité and" fallen int kaolinitic clay. Natural size. — 7. Poro-
BMKOBbifí wenBaK, BbiBeTpeBmbifi n3 flonoMHTa h nonanaBuiHü s KaonHHHTOByio r-urny. EcrecTBeHHaa
Be.lHHHHa.
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Somé contributions to the knowledge of the kaolinitic clay of Cserszegtomaj
(Transdanubia)

Dr. G. BÁRDOSSÁ
In tlie soutliwestem part of the Bakony Mountains, Transdanubia, in the environ-

ment of Cserszegtomaj viliágé, there occurs in the karstic sinks of upper Triassic dolomité,
of 10 to 50 metres’ depth, a yellowish to white clay which is mined as a refractorv and fór
the purposes of paint manufacture. Detailed mineralogical investigations have shown
the clay to consist predominantly of kaolinite and fireclay mineral. It contains further
somé few hydrargyllite, goethite and amorphous silica gél. Along the contact with dolo-
mité, in a hydrargyllite layer 2 to 10 centimetres thick, there occur sporadical nodes of

halloysite, alunite and amorphous alumogel, as well as black bands consisting of wad
and psilomelane. Above the hydrargyllite layer there is a ferrugineous crust 10 to 30
centimetres thick, consisting mainly of goetliite and roentgenographically amorphous limo-
nite. The clay was formerly thought to be a hot-spring deposit: the present author shows
it to be, however, the heteropic counterpart of the Transdanubian upper Cretaceous
bauxites. The common origin of the two fonnations is shown by analogies in trace element
and allotigenic mineral content. Clay was transported to its present site in the fönn of

colloid Solutions and/or suspension. Subsequent to deposition, bauxitization commenced
here, too, bút because of the higher elevation of the area the leachingof silicic acid remained
insignificant. The author supposes, on the basis of palaeogeographical considerations,

that the bauxite beit of Transdanubia is or has been accompanied in the SE by a beit of

kaolinitic clays from Cserszegtomaj to Pilisvörösvár.
The development of the hydrargyllite layer and of the fermgineous crust is by the

author explained bv epigenetic processes, in which the decomposition of pyrite could have
plaved an important part.

^AHHblE K n03HAHHK) KAOJlHHOBblX TJ1HH H3 OKPV>KHOCTH
C. MEPCErTOMAH
HP. r. BAPEOLULIIH

Ha K)3-hom k-paio rop Eai<0Hb wweeTCB MecTopoHífleniie KaojuiHOBiix raim. rjuiHa
3a.ieraeT b KapcTOBbix yrjiyöjieHimx BepxHe TpnacoBoro flo.io.MHTa ii noKpbiBaeTCB HeTBepTim-

HbiMii OTJioweHHBMH.XfeVaJibHbie MiiHepajioriiMecKne, uccjieflOBamiH n0Ka3ajin, MTomuHa Bcerfla

coflep>KHT 2

—

10 rHflpaprHJiJiHTa. Ha rpamme rfliiHbi ii flOJiouiiTa nueeTCH Kopxa BTopmiHoro
HiicToro rHflpapnuuiHTa n flpyrafl Kopna b KOTopoií BTopimHO oöoramt'HO >kcjic30 b (Jjop.ue reniTa

II .THMOHIITa.

npoiicxoTKfleHiie rjniHbi ao ciix nop oöBCHiuiocb Tepiwa.ribHbi.uH iicTOMHHKa.MH. Abtop
flOKa3a.T MT0 0HH HBJIÍII0TCH reTepOnHHeCKHMH 00pa30BaHIIB.MII C OKCIITO.M.

HaKonneHiie hx npoii30ui.TO b MejiOBaM nepnofle oflHOBpe.MenHO c öOKCHTa.MH. Bokcii-

Tii3amiB HaMaaocb ii b hiix ho cxopo npei<paTmiocb BCJieflCTBiie HeöjiaroiTpiiBTHbix BHeuiHiix

OÖCTOHTe.lbCTB. ABTOpOM BblBB.TCH TaiOKe pBfl BTOpHMHblX H3.\ieHeHIIH TflHH. Cyfla OTHOCIITCB

niipiiTii3auiiB ii OKHCJieHiie rmpiiTa c KOTopo.u cbb33ho oópa30BaHiie BTopimHoro rnflpap-

nuiAiiTa, aaioMoreaB a.iyHina n taiokc >KejK3HCTbix h MapraHHCBbix MiiHepajiOB.



FÖLDTANI ÉS KZETTANI MEGFIGYELÉSEK A TOKAJI-HEGYSÉGBEN

Dr. EEXGYEI, ENDRE kandidátus*

Összefoglalás : Szerz ismerteti a hidrotermális kvarcittakaró szerepet és jelentségét az elsd-
leges kaolin- és bentonitképzdésben

.

Kimutatja a kovaföldtelepek eredetileg közelálló magasságszinten történt képzdését és
peremi vetk menti késbbi elmozdulásait.

Ismerteti a perlitelöfordulások jellemz, viszonylag mélyebbszinti helyzetét és népgazdasági
jelentségét. Andezitlávaárak szegélyén perlites jelleg kifejldést figyelt meg, mely. azonos, 3Ó0 m
tszf. magasságban több lelhelyen ismétldik.

Vázolja horzsaköves riolittufák elkovásodásának, üregessé válásának és végül másodlagos
kvarcittá alakulásának folyamatát. Ismerteti a hegységben számos helyen elforduló zöld-tufák
keletkezesét és andezitlakkolitok burkában történt kifejldését.

A Mád környéki vasokkerképzdést bontott piroxénandezit pirittartalmával és annak limo-
uitos elbomlásával hozza kapcsolatba. A vasokker akkumulációját kedvez terepadottságok tették
lehetvé.

Fontos jelentséget tulajdonít az elsdleges, lerakodási helyén maradt és áthalmozott,
mélyebb szintre szállított vulkáni törmeléknek, melyek között népgazdaságilag hasznos, kaolinos-
bentonitos telepek is találhatók.

A hidrotermális kvarcittakaró és jelentsége

Az eddigi részletes kutatások kapcsán megállapítást nyert, hogy egyes hegység-

részekben hatahnas, regionális jelleg kovasavas hévforrásmködés ment végbe, mely

magasabb szinteken s a tetkön gejziritkúpokkal és hidrokvareittakaróval, mélyedések-

ben limnokvarcitlepellel fedte be az alatta fekv riolit-piroklasztit-összletet (1. ábra).

Több, rendszerint törésvonalakon elhelyezked góc állapítható meg, melyekbl
a termák kovasavas anyaga a lejtkön terült szét. Ma már leszögezhet, hogy csak ott

képzdtek és maradhattak meg máig önálló magaslatok, kúpok és gerincek, ahol a piro-

klasztikus tömegeket vagy lávaárak, vagy a termákból lerakodott kvarcittakaró, ill.

elkovásodott tufaburok védte meg a letárolástól.

A tény maga ismert, de jelentségét eddig nem domborították ki kellleg. A kova-

savas hévforrástevékenység a maga körzetében ugyanis mélyreható anyagátrendezdést

végzett. Valóságos anyagvándorlás, ionkörforgás indult meg a hmérsékleti lejtk irá-

nyában.

A tufák földpátmolekuláinak felbomlása és szerkezeti átalakulása egyrészt kaolint

és bentonitot eredményezett, másrészt a felszabadult kovasav új, másodlagos kzet-
változatokat hozott létre. Kétségtelen, hogy a termális mködés volt a környezetében

végbement molekuláris anyagátcsoportosulás kiváltó tényezje és mozgató ereje.

Az agyagásványos feldúsulás mérete és genetikailag primér típusa részben a hév-

forrástevékenység hatósugarának, részben a lakkolitos andezitfelnyomulások függvénye.

Els esetben az anyagátalakulás tehát termális gócokhoz kötött és jellege, minsége
a mködés intenzitásának és idtartamának kifejezje. A keletkezett elsdleges haszon-

anyagok azért nem mindig nagykiterjedésüek, hanem tömegileg, a termális járatok térbeli

* Eladta a M. Földtani Társulat 1959. Y. 6-iki szakülésén.
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elhelyezkedésétl fiiggleg, szeszélyes megoszlásnak. Az agyagásványfajták kifejldésé-

nél fontos szerepe van a pt-adottságoknak is.

Sok egymás melletti termális kürt vagy keresztezd résrendszer kovaanyaga
kiterjedt hidrokvareitpáncéllá folyt össze s ilyen esetekben a haszonanyagok is össze-

függ, kiterjedtebb öveket alkotnak. E genetikai ténnyel a jövbeni kutatásoknál is

számolnunk kell.

Az eredeti kvareittakaró területi összefüggését a fiatalabb erózió már legtöbb

helyen megszakította s ma csak a kúpok vagy dombsorok tetején állapítható meg a gyak-

ran diszlokált és javarészben lepusztult kvarcitfedk foszlánya. Viszont éppen ezek a

kvarcitsapkák nyújtottak védelmet az alattuk fekv nyersanyagtömegek számára (1.

ábra, 2. ábra, 3. ábra).

Ha e törvényszer összefüggés fentáll, akkor jogosan remélhet, hogy a megmaradt
kvarcittakaródarabok alatt minségben eltér haszonanyagtömegek helyezkednek el.

Úgy, bogy a feltáró mveleteknek e körzetekre kell kiterjedniük. A tetk még fentmaradt

kovasüvege elsdleges lelhelyek nyersanyagjelenlétét jelzi.

Több helyen megállapíthatóvá vált, hogy a vastagabb, összefügg, kemény
liidrokvarcittakaró a felnyomuló fiatalabb andezitmagmával szemben eredményes

ellenállást fejtett ki. A magma vagy megkerülve a kvarcitfedt, annak szélein jutott

a felületre (Sima, Abaújalpár), vagy alatta megrekedt és lakkolitszer tömeget formálva

szilárdult meg, amiközben maga is átalakító folyamatokat váltott ki fizikai és vegyi

tényezivel. Helyenként a felszíni, tömött kzetösszlet megemelése is észlelhet (Bomboly,

Koldu, tállyai Gomboska).

A Mád környéki, több km2-nyi hidro- és limnokvarcittakaró térszíni helyzete és

kzettani jellege azt is igazolja, hogy az egykori felszínen közel azonos tengerszint feletti

magasságban fedte be a fekii-tufaösszletet.

A hidrokvarcit- és kapcsolatban álló limnokvarcitlepelszintek tszf. magasságáról,

a következ felsorolás nyújt áttekinthet képet a vonulat D-i szárnyán, a kutatásra

érdemes helyek feltüntetésével :

Birsalmás 222,5 ni Középhegy'
Urágya 257,3 ,, l'rjhegy . .

.

Urbáh 264,0,, Fels legel
Sarkad .....' 281,5 ,, Koldu

. .. 213,0 ni Hercegköveshegy 206,0 m

. .. 253,8,, Nagyistenhegy .. 202,0,,

. .. 277,1 „ Perce-tet 232,0,,
250—270 „ Tamáshegy 236,6 „

Fenti adatokból kiolvasható a befelé emelked, a peremek felé enyhén lejt

hidro-limnokvarcittakarószint jelentsége. Ez volt annak idején az eredeti riolitfelszín,

melyre a hegységszegélyeken alacsonyabb, belsejében viszonylag kissé magasabb tele-

pülésben borul a kvarcitfed.

A Mádtól DNy-ra fekv Sarkadtet peremi, tektonikus lezökkenést képvisel,

166,6 m tszf. tetmagassággal. Felette 200—250 m-es szinten fekszik az a 3—4 km2-es

kvarcitplató, mely enyhe lejtéssel magában foglalja a Koldu— Hercegköveshegy—Varga

Pádiliegy, majd szegélymenti levetdéssel a Nagy- és Kisistenhegy és Nagy Pádihegy

széttagolt kvarcittakaróját.

Több jel arra vall, hogy a limnokvarcitképzdés folyamatát és folytonosságát

tufaszórások vagy magasabb szintrl történ anyagleszállítás zavarta meg. Ezért sok

helyen a kvarcitpadok ismétldnek s a köztük elhelyezkedett riolittufa fokozott, fként

bentonitos átalakulást szenvedett.

A hévforrások kovaanyaga, az erózióbázis süllyedésével a környez mélyedések

állóvizeibe is beáramlott s kedvez ^//-adottságok között réteges kövületes, vashidroxid-

tól helyenként vörösesbarnára színezett, limnokvarcitként csapódott ki. A hegységpere-

meken e finoman rétegzett, változó kovasavtartaliuú rétegösszlettel gyakran talákozunk.
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NyÉNy kdk

1. ábra. A) Összefügg regionális kvarcitpalást (elvi vázlat). B) Völgyekkel széttagolt palástfoszlányok.
Magyarázat: 1. Tufaösszlet, 2. Haszonanyag-öv, 3. Kovásodott riolittufa, 4. Hidrokvarcit. — A)
Zusammenhangende regionale Quarzithülle (Skizze). B) Durch Táler zerschnittene Hüllenreste. Er-
klárung: 1. Tuffkomplex, 2. Zone dér nutzbaren Mineralien, 3. Verkieselter Rhyolithtuff, 4. Hydro-

quarzit

Természetesnek kell találnunk, hogy a liidro-liinnokvarcittakaró a hegység

északibb s egyben magasabb részeiben viszonylag magasabb (300—350 m) szinten jele-

nik meg s így a kísér agyagásványos feldúsulások is magasabb térszínen foglalnak helyet,

ahol már a piroklasztikus anyag felhalmozódás is nagyobb tömeg.
Több helyen a fiatalabb piroxénandezitárak a mélyebben fekv kvarcittakaróra

öinlöttek (Mád, Tállya, Abaújszántó) . Kaolinos-bentonitos átalakulás e lávaárak körze-

tében is végbement.

Vékonyabb kvarcitleplek már el is tntek a felszínrl, úgy, hogy a kaolin- és ben-

tonittelep helyenként közvetlenül a fed talajtakaró alatt fekszik, ha az erózió már el

nem hordta. Eredetileg összefügg kvarcittakarókat késbbi eróziós völgyek széttagoltak

s a haszonanyag jelentékeny része már elszállítást is nyert.

Magasabb szinteken maga az elsdleges riolittufa alakult át haszonanyaggá

a kvarcitpalást alatt (Sárospatak, Füzérradvány stb.). Az itteni termális kürtöket és

járatokat kísér kaolinlencsék genetikailag mindig elsdlegesnek tekintendk. A hegység-

peremek és mélyebb szintek agyagásványos felhahnozódásai rendszerint másodlagosak

(Koldu, Szegilong).

Megállapítható, hogy a hforrások a finomszem, lazább, kevésbé ellenálló tufa-

összleten törtek keresztül legkönnyebben. Ez szolgáltatja a sovány, ún. síkporos kaolin-

tömegek nagy részét (Sárospatak). Mélyebb szinteken halmirolitikus viszonyok között

is végbement agyagásványos átalakulás.

Tapasztalataink alapján több bentonit-horizont alakult ki : legmagasabban a mai
felszín kevésbé takart felületein és hegyek enyhe lejtés lankáin.Tektonikus árkokban,

lépcss lezökkenések vápáiban másodlagos áthalmozásra is sor került. Legmélyebben
azonban, amirl a fúráseredmények is tanúskodnak, a hegylábak vastag, allochton üledék-

köpennyel fedett, mélyszinti hegységszegélyein fordulnak el bentonitos akkumulációk.

Ez a legalsó horizont, melynek anyaga esetleg többször is áthalmozott és gyakran figye-

lemre méltó vastagságban jelentkezik.

3*
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2. ábra. Kvarcitpalást és haszonanyag genetikai kapcsolata felülnézetben (elvi vázlat). Magyarázat:
1. Hidrokvarcit, 2. Kovásodott tufa, 3. Agyagásványos felhalmozódás (kaolin, bentonit), 4. Kiolittufa-
összlet, 5. Törésvonal. — Die geuetischen Zusammenhánge von Quarzithülle und nutzbaren Mineralien
(im Aufriss, Skizze). Rrklárung: 1. Hydroquarzit, 2. Verkieselter Tuff, 3. Anháufungvon Tonminera-

lien (Kaolin, Bentonit), 4. Rhyolithtuffkoinplex, 5. Bruchlinie

3. ábra. Egymásrafolyt kvarcitlepények (Mád Birsalmás). Jellegzetes gejzirit-kúp. — Übereinander
geflossene Quarzitfladen (Mád—Birsalmás). Ein kennzeichnender Geisiritkegel

A vizsgálatok azt mutatják, hogy finomabb agyagásványos összetételében minden
lelhely egyéni sajátságokat árul el, a képzdés körülményeinek megfelelleg. Minden
elfordulás haszonanyaga jóformán külön beható kzettani, vegyi és technológiai vizs-

gálatot igényel. De feltehet, hogy megfelel eljárással tnindenik javítható és valamin
célra elnvösen felhasználható.

1
Kovaföldövek

Diatomaföld, kovaföld és kovapala-változatok a hegység számos helyén ismertek.

Számottev lelhelyek azonban a viszonylag mélyebben fekv, D-i riolitteriileten fordul-

nak el. Tálya, Mád, Abaújszántó és Erdbénye környékén csaknem összefügg kova-

földzóna képe bontakozik ki (4. ábra).
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A kovaföldtelepek tanulmányozása a következ megállapításokra vezetett :

A kovaföldrétegek kifejezetten a riolitvulkánosságot kísér és követ utómködés
termékei. Ellaposodó partmenti lejtkön, nyugalmas medenceperemeken halmozódott

fel a telepek változatos rétegsora. A laza, fehér, uralkodólag diatomák héjtöredékeibl

felépült kovaföldrétegeket kemény, üledékjelleg kovapadok kísérik, melyeknek anyaga

telített kovasavas oldatokból csapódott le, kedvez pH-adottságok mellett.

Megállapítható, hogy pl. az Abaújszántó— Cekeháza körüli kovaföldtelepek közel

azonos, 230—240 m tszf. magasságban jeleimek meg. Eredeti összefüggésüket fiatal,

eróziós völgyek szakították meg. A rétegösszlet kisugrómagasságú kimozdulásait peremi

vetk és közeli andezitfelnyomulások idézték el. Ez utóbbi folyamat ismerhet fel

a tállyai Gomboska kovaföld elfordulásánál. A rétegek itt az átlagnál jóval magasabban,

360—380 m tszf. szinten fekszenek. E kivételes teleptani helyzetnek két oka lehet :

Vagy eredetileg, a vulkáni mködés kezdeti szakaszában, magasabb szinten is meg volt

a kovaföldakkumuláció lehetsége vagy a telepek megemelését és széttagolását a közeli,

a kovaföldtelepekkel érintkez piroxénandezitfelnyomulás eredményezte, amint azt

a tárókban észlelhet kovaföld-szétmorzsolódás is tanúsítja. Az itteni andezitfed súlyos

teherként nehezedik a kovaföldösszletre, melynek eredeti nyugodt, szintes fekvését

ezzel is megzavarta. A könny, leveles-palás kovaföldrétegek minden kis ermvi
igénybevételre érzékenyen reagálnak.

Az is megfigyelhet, hogy az erózióbázis késbbi süllyedésével a magasabb szinten

fekv telepek anyaga alkalmas gyjtmedencékben mélyebbre vándorolt és sok szennyez'

alkatrész kíséretében újólag felhalmozódott. Ezt igazolja a bezáró fekü- és fedrétegek

átmosott, kevert, tehát másodlagos jellege. Fleg riolit- és andezithomok, aprószem
konglomerát és tufitos üledék kiséri e mélyebbfekvés telepeket.

4
. ábra. A) Eredetileg összefügg kovaföldöv Cekeliá^^ i——,.*, - D ^ ,
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A rétegeket felépít diatomvázak felhalmozódása csökkentsósvízi, viszonylag
nyugalmas, partközeli medencékben, kiédesül tengeröblökben ment végbe, mely bizonyos
mértékben még kapcsolatban állott a közeli nyílt tengerrel. Ezt igazolja a sajátos, kevert
faunajelleg is.

Lényeges mozzanat, hogy a kovaföldrétegek mindig közvetlen riolittufafelszinre

rakódtak, tehát a riolitvulkánosság folyamata alatt és közvetlen utána képzdtek, moz-
gatott akvatikus piroklasztikum keretében és kíséretében. •

Az eddigi feltárások azt tanúsítják, hogy a kovaföldakkumuláció csak igen enyhe
lejtés, partmenti pásztákban, kedvez vízmélységi és biológiai adottságok között jöhe-

tett létre. Kiterjedése éppen ezért csak 100 m-es függleges és vízszintes nagyságrenddel
mérhet és értékelhet. Mélyebb szintekre már csak a felhalmozódás eredeti felületeirl

sodort le a partmenti áramlás vagy csapadékvíz primér anyagot.

Tapasztalataink szerint csak úgy és csak ott maradhattak fent napjainkig elsd-
leges kovaföldtelepek, ahol valamin hirtelen ráboruló, ellenálló képzdmény: elkováso-

dott tufa, közelbl származó eruptív homok, konglomerát vagy éppen fiatal andezitár

a késbbi erózió ellen védelmet nyújtott. Feltehet tehát, hogy késbbi andezitleplek

alatt is pihennek kovaföldrétegeket magukbazáró képzdmények. Amint ezt az 1958. véi

tállyai mélyfúrás adatai is igazolják.

Perlitelfordulások

A hegység kzettani felépítésében fontos szerep jut a népgazdaságilag is jelents

perlites kifejldés vulkánitoknak. 1958. évi földtani felvétel kapcsán több új riolitperlit-

elfordulás vált ismeretessé és tisztázódott az eddig kell figyelemmel nem kísért perlitöv

tszf. magassága is.

A perlitváltozatok kzettani ismertetése ez alkalommal nem lehet célom. Azonban
a perlitek földtani helyzetének és tszf. magasságának tanulmányozásából az a tény

bontakozott ki, amire már Szádeczky E. is célzott, hogy a magmatömegek perlites

kifejldése és az egykori tengerszint között szoros összefüggés áll fent.

A perlitfolyásokat horzsaköves-perlitlapillis tufaszórás kísérte, ill. elzte meg
(Mád, Szemere-hegy) . E perlittufák anyaga késbb mélyebb szintre is leszállítást nyert

és áthalmozott, kevert kifejldésben kíséri a lejtket (Erdbénye, Nagymoudoha
;

Tolcsva, Térhegy stb.).

Bár perlitelfordulás magasabb szinten is ismeretes (Tolcsva, Térhegy, Szokolya,

Nagypáca), helyenként összefügg perlitöv általában 120—240 m tszf. magasságban,

helyezkedik el. A mélyebben fekvk már nem lávafolyások, hanem dagadókúp-szer

tömeges felnyomulások (Pálháza, Gyöngyk-hegy) . Telér jelleg áttörések Tolcsva -

Térhegyen és a Bell-dlben váltak ismeretessé.

A hegység bázisát alkotó többszáz m-es horzsaköves riolittufa összletet helyenként

összefügg perlitlapillis tufa kiséri (Tolcsva, Térhegy K-oldal ;
Nagymondoha D-i

lejt stb.).

Jellemz, hogy a perlitárak mindenhol horzsaköves riolittufára ömlöttek. Mintegy

jelezvén, hogy az elsként felhatoló vízdúsabb magmatömegek horzsaköves fáciesben

szóródtak szét. A perlites kifejldés már gázban szegényebb lávák képviselje. K-dús

vegyi összetétel mellett, a bséges víztartalom és rohamos lehlés a perlites kzetalakulás

elengedhetetlen feltétele. Megfigyeléseink azt is igazolják, hogy típusos perlitek néha

viszkózus magmatestként nyomultak a tufaösszletbe és csak késbbi erózió kapcsán

jutottak napvilágra (Pálháza, Bérvénges).

A perliteknek újabban kibontakozó ipari jelentsége az elfordulások tüzetesebb

átvizsgálását és újabb lelhelyek felkutatását teszi szükségessé.
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A Tállya-Sastet, Erdbénye-Várhegytet, Mád-Kakashegy tetövébeu sajá-

tos, üvegdús perlitre emlékeztet piroxénandezitárak váltak ismertté, közelálló 310—
320 m tszf. magasságban. Valószínnek tarthacó, hogy a bázisos andezitmagma perlit-

jelleg kifejldése és az egykori tengerszint közelsége között, miként a riolitperliteknél,

szoros összefüggés áll fent. Részletesebb kzettani vizsgálatát 1958. évi felvételi jelenté-

semben közlöm.

összehasonlítás céljából ismertetem a két kzettípus vegyi elemzésének adatait :

Elemz : Nemes I.ajosné, M. Áll. Földtani Intézet.

Szürke riolitperlit

Abaújszántó, Krakó-h. É-i lejt

Piroxénandezitperlit

Tállya, Sastet Ny-i oldal

SiO,
TiO s

Al sOj
Fe.O,
FeO
MnO
MgO
CaO

73,35%
0,22%
13,34%
0,76%
0,35%
ny
0,47%
1 ,34%

Na sO
KjO
p„o 5

2)83%
4,64%
0,07%—

H

aO'

+ IEO
CO

0)06%
3,34%

59,64%
1

,
62%

16,67%
3,39%
2

,
02%

0,07%
2,08%
6,35%
3,05%
2

,
66%

0,26%
0,26%
2

,
22%

0
,
22%

100,77% 100,41%

A kovasav merben eltér értékein kívüla Fe, alkália, valamint a Ca— Mg-tarta-

lomban mutatkozik lényeges különbség.

Olivintartalmú andezitek

Olivintartalmú piroxénandezit eddig is ismert volt az erdbényei Szokolya tet
övében, mint a legutolsó lávaárak képviselje [7]

Az 1958. évi, Erdbénye körüli kutatások alatt kiderült, hogy ÉNy— DK-i telérek

alakjában több helyen is elfordulnak friss, fekete, porfiros olivint tartalmazó, sajátosan

üveges jelleg piroxénandezitek.

így a bényei Várhegy, a községtl D-re húzódó Csorgó-völgy, a tállyai Gomboska
tetövében és több más telérszer áttörésben (Nagyköves-árok).

Kzettani bélyegek alapján egységes, egyidej és fiatal kitörés termékeinek tekin-

tendk. Földtani helyzetük tekintetében minden elbbi piroklasztitösszleten áttör,

bázisosabb, differenciált magmatömegek képviseli. Üveges kifejldésük magmájuk
gyors lehlését tanúsítja. Vegyelemzésük 52,32% Siü 2

érték mellett magas femikus alkat-

rész-tartalmat tüntet fel

:

FeO 6,32% MgO 3,13%
Fe2Os 1,77% CaO 9,89%

Feltn az alkáliák alacsony értéke : Na 20 = 3,12; K 2
0 = 1,17%.

A vulkánitok és tengerszintfeletti magasságuk kapcsolata

A hegység piroklasztitjainak térszíni helyzete, kzettani jellege és utólagos elbon-

tottságának adatai meggyzen érzékeltetik, hogy a harmadidszaki vulkánosság meg-



388 Földtani Közlöny, LXXXIX. kötet, 4. füzet

indulásakor a hegység területét javarészben tenger borította, melybl szigetként álltak

ki késbb a vulkáni törmelékbl és lávaárakból felépült magaslatok és gerincek.

Megállapítható, hogy a piroklasztittömegek nagymérv felhalmozódásával, a fel-

töltdéssel a tenger visszavonulása, regressziója járt együtt. Majd késbb, mélységi

anyagtömegek áthelyezdése kapcsán süllyedés következett be, fként a vonulat pere-

mein s a tenger a hegységszegélyeket újból elöntötte.

Az akkori tenger visszahúzódását a fokozatos peremi feltöltdés, majd késbbi
transzgresszióját a piroklasztittömegek víz alá merülése és helyenként halmirolitos átala-

kulása tükrözi. A vonulat belsejében a vulkáni törmelék, fként a kitörési központok
körül magasabbra halmozódott. így érthet, hogy e részeken a fiatalabb lávaárak is

magasabb szintre ömlöttek.

Az egykori tengerszintet számos helyen kovasavas cement riolitbreccsák, kevert

riolit- és kvarcitbreccsák, limnokvareitok és eruptív konglomerátok azonos térszíni

elhelyezkedése jelzi. E másodlagos törmelékek, kovasavas lecsapódások, valamint másod-
lagos kaolin-, bentonit és kovaföld-akkumulációk az eredeti tengerszint alatt kísérik

a hegységszegély lejtit.

Ha a 200 m-es izohipszák lefutását kísérjük figyelemmel, érdekesen rajzolódik ki

egy összefügg átlagszint, mely a hegység területén az egykori riolitösszletet

képviseli, felületén a haszon anyagok sorában fontos kvareitpalásttal. Ez alatt az elková-

sodott tufák és másodlagos agyagásványos feldúsulások zónája következik. Természetes,

hogy a vonulat központi részeiben a riolitos összlet 300—350 m-re is felemelkedik egyes

helyeken.

A 350 m-es izohipszák lefutása viszont nagy vonásokban, de helyenként meglep
egyezéssel, a riolitösszletre ömlött andezitlávák átlagos tér-

színi elhelyezkedését tárja elénk. E felett az egyes andezittípusok már
a legnagyobb, 6—700 m-re emelked, helyenként összefügg, egységes tömeget alkotnak.

Ez a 300—350 m-es térszín lehetett általában az andezit-vulkánosságot megelz, riolit

változatokból felépült centrális hegységfelszín. Ez a szintmagasság és jellegzetes kzet-

fácies-sorozat a tufaösszleten kisebb ellentállásra talált csoportos andezitfelnyomulások

periódusának kezdetét is rögzíti.

Volt tehát egy lankásan hullámos riolitos alaptérszín, melyre a viszonylag fiatalabb

andezitvulkánosság termékei borultak. Ez a felszín a hegységperemeken általában ala-

csonyabban, a ftörésvonalak mentén, tehát a vonulat belsejében magasabban helyez-

kedett el. Úgy, hogy az andezitlávák az adott természetes lejtés irányában e riolitaljzatra

borultak vagy abba lakkolitos—féllakkolitos jelleggel benyomultak.

A peremi lakkolitok tufafedje idk folyamán lepusztult s ma csupaszon, vagy

félig fedetten emelkednek ki a körülfogó tufatérszínbl.

A hegység eróziós völgyei e kemény, ellentálló eruptív testeket kerülték meg vagy

ezek között haladnak. Sok helyen a puhább, bentonitos-kaolinos tufaösszletbe vágódtak.

Haszonanyagok gyakran éppen ezen andezitbenyomulások és takarók körzetében talál-

hatók.

Megfigyeléseink szerint az andezitlávák, figyelmen kívül hagyva a néha

széles teléreket és lakkolitokat, átlag 300—310 m t s z f. magasságú tér-

színre ömlöttek. Az árak vastagsága a peremeken 20— 25 m, a központi részeken

több száz m 300 m-nél mélyebb szinten csak teléralakban vagy lakkolit jelleggel felnyo-

mult andezittestek találhatók.

A szóbanforgó átlagtérszín a völgyek mederfeltárásaiban és a peremi lejtk erodált,

lepusztult felületein állapíthatók meg. A mélyebb szintre lenyúlt lávaárak elvékonyodott

kzetanyagát az erózió már eltávolította.
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A hegyi- vagy tufadarázskö

A tokaji hegység felépítésében fontos szerepe van a finomabb—durvább liorzsa-

köves riolittufáknak. Jelentékeny' részük még tengerbe hullott s ezért bizonyos, változó-

; fokú kaolinos-bentonitos átalakulást szenvedett. Másik részük, az egykori felszínen fek-

i vk és kovasavas termák hatásának kitettek, többé-kevésbé elkovásodtak. Az eredeti

horzsaklapillik helyén porszer, kaolinos termékek jelentek meg, majd ezek is kiporlód-

tak. Ilyenformán likacsos, ellentálló kzettípus fejldött ki, melyet a hegység lakói
1 hegyi- vagy tufadarázsknek neveznek.

Mindenhol elfordul, ahol egy'kor kovasavas-termális tevékenység volt. Regionális

elterjedése és gyakran tekintélyes vastagsága figyelmet érdemel, mert jól szellz, kedvelt

épületk. A felszínközeli darázsk szolgáltatja a felületet borító nyiroktalajok sok,

ripacsos, ellentálló törmelékét.

Az a kovásodási folyamat, mely hosszas temiális mködés esetén a horzsaköves

riolittufát darázskvé alakította, tovább folytatódhatik. A tufa eredeti anyraga kilúgozó-

dik, elszállítást nyer s helyébe a fokozatosan felhalmozódó kovasav kerül. így' alakul át

a tufa csaknem kizárólag kvarcásványokból álló (kvarc, kalcedon, opál) „másodlagos

kvarcittá”. Tüzetesebb vizsgálattal benne még apró horzsak-maradványokat és néha

kevés tufaállományt is találhatunk (5. ábra).

Zöldtufák

A hegységben több helyen elfordulnak finomszem, egyenletesen zöldre színez-

dött riolittufák, melyek keskeny'ebb-szélesebb pásztákban, sárgásfehér, majd fehér

I tufákba történ átmenettel jelennek meg (Tolcsva, Patkó-hegy' K-i oldal és tetöv stb.).

Közelebbi vizsgálatuk rávezetett, hogy zöld színüket finom eloszlású, kolloidális klorittól

nyerték, mely kering oldatokból a tufába szüremkedett és egyenletesen átjárta.

Megjelenésük legtöbb esetben andezitlakkolitokhoz kapcsolódik. A zöldtufa

a még mély'ben rejtz vagy csak félig-meddig takart andezittestet burokszerleg fogja

körül (Tolcsva, Nagypatkó ÉNy-i lejt). Itt a bentonitosán átalakult riolittufa szintén

halványzöld szín. Felette fehér kaolinos bentonit jelenik meg a Rigócska-árok menti

feltárásokban.

Újabb adatok a Mád körüli vasokkerképzdés kérdéséhez \

Az 1958. évi felvétel kapcsán új megvilágításba került a mádi Diósréten ismert

vasokkerbánya ércének problémája is. Keletkezésének magyarázatával B a r t k ó,

Pantó és Koch foglalkozott. Felfogásuk nagyjából megegyez. A limonit felhal-

mozódását kovasavas termális mködéssel hozták kapcsolatba.

1958 szén a Dióspatak medrében kaolinra mélyített akna 12 m-ig piritdús, kaoli-

nos riolitbreccsában haladt, de nem érte el a fekü piroxénandezitet. A 250 m-re, DNy-ra
telepített Szederke-ároki fúrás, több m vastag kaolinos-bentonit alatt pirites piroxén-

andezitet harántolt.

Több közeli fúrásban is jelentkezett az áthalmozott tufaösszlet alatt pirittartalmú,

átalakult kzet. így nyilvánvalóvá vált, hogy a Bomboly-Dióshegy térségében lakkoli-

tos jelleg andezitintrúzió hozta magával a piritképzdéshez szükséges S-tartalmat,

a hegység több helyére jellemz szolfatára-mködés és nyilván H
2
S-oldatok kíséretében.

Feltehet, hogy a mádi vasokker a mélyebben fekv, kezdetben lefoh'ástalan,

hegykúpok közti kis medencében felhalmozódott pirít anyagából képzdött, kevés kova-

savas kiválás és CaC0 3 kíséretében. így nemcsak vegyileg, hanem mechanikailag is
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5. ábra. Elvi szelvény a kvarcitpalást és a körzetében átalakult tufaváltozatok kapcsolatának érzékelteté-
sére. Magyarázat: 1. Hidrokvarcit. 2. Elkovásodott riolittufa. 3. Darázsk, kaolinos riolittufa.

4. Ásványtufa. 5. Horzsaköves riolittufa. 6. Feltárás. — Profilskizze zr Veranschaulichung dér Zusam-
menbáiige von Quarzithülle und dér anliegenden umgewandelten Tuffabarten. Erklárung:
1. Hydroquarzit, 2. Verkieselter Rhyolithtuff, 3. „Homissenstein”, kaolinischer Rhyolithtuff, 4. Kristall-

tuff, 5. Bimsstein-Rhyolith, 6. Aufschluss

indokolt a hegység területén több helyen megismert limonit-felhalmozódás képzdési

folyamata.

Autochton és allochton vulkáni üledékek

A Tokaji-hegység D-i részének, így Mád környékének és a Szerencs— Tállya-i

öbölnek tanulmányozása érdekes perspektívát tárt elénk a hegységszegély kzettani

felépítésének vonalán is.

A tortonai és szarmáciai vulkánosság piroklasztikumának és lávatömegeinek

egymásratelepülésével fokozatosan emelkedett ki hegységünk a tengerbl. Kzetvál-

tozatai primér településben, tehát autochton helyzetben azonban csak a hegység belsejé-

ben, magasabb szinteken s fleg mélyebb völgymenti feltárásokban ismerhetk fel.

A hegylejtket viszont a hegység kzetanyagainak lehordásából és felhalmozódásá-

ból keletkezett vékonyabb-vastagabb, kevert üledékanyagból álló, másodlagos, allochton

lepel fedi. Ennek kzetanyaga a hegységbl lefutó, torrens vizek dinamikai ereje által

átmosott és osztályozott.

Nagy Alföldünk több ezer m-es süllyedéke lassanként, a hegységperemek fell,

aimak kzetanyagával töltdött fel.

Kezdetben fleg piroklasztitok durvább-finomabb anyaga jutott le mélyebb

szintekre, sajátos, átmosott, eredeti szerkezetében megváltozott rétegtagokban. Késbb
a helyi és távolból szállított különböz kzetváltozatok keveredtek s a medence belseje

felé egyre vastagodó, allochton íiledékösszlet borult, másodlagos takaróként a feküt

alkotó vulkáni hegységre (6. ábra).

Nemcsak földtani és kzettani jelentsége van e folyamatnak. Újabb mélyfúrások

alapján figyelemre kell méltatnunk azokat az iparilag felhasználhatónak ígérkez nyers-

anyagkészleteket, melyek a vonulat mélyebbszinti lejtit, különböz csoportosulásban

és kifejldésben borítják. Különösen a peremi vetk kibillent kzettömegeinek váll-

lapja kedvezett az agyagásványos felhalmozódásoknak. Ezekben a laposlejtj, vályú

vagv tekn alakú mélvédésekben jöttek létre a természetes úton átiszapolt, jóminség-

nek vagy megfelel eljárásokkal javíthatónak ígérkez bentonit- és kaolintelepek.
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6. ábra. Autochton és allochton piroklasztikumok kapcsolata (elsdleges és másodlagos haszonanyag-
telepek). Magyarázat: 1. Autochton riolittufa-összlet. 2. Riolit- vagy kvarcit-fed. 3. Allochton
szegélyi üledékek. 4. Haszonanyagú (kaolin, bentonit) telepek. — Zusammenhánge autochthoner und
allochthoner Pyroklastite (Lagerstatten primárer und sekundárer nutzbarer Mineralien). Erklárung:
1. Autochthoner Rhyolithtuffkomplex. 2. Rhyolithisches oder quarzitisches Hangende. 3. Allochthone

randliche Ablagerungen. 4. Lagerstatten nutzbarer Mineralien (Kaolin, Bentonit)

A meredekebb lejtkrl, sajnos, ez az allochton haszonanyagpalást már lepusztult,

de védettebb helyeken, gyors ütemben rájuk borult fedrétegek árnyékában még sok

hasznosítható anyagkészlet maradt fent, melyeknek fúrásos feltárása még a jöv feladata

(7. ábra).

7. ábra. Hegységperemi vetk vápáiban másodlagos bentonitfelhalmozódások. Magyarázat: 1.

Riolit. 2. Autochton és allochton tufa. 3. Nyiroktaláj. 4. Bentonit. — Sekundáre Anháufüngen von Ben-
tonit in den Miden randlicher Verwerfungén. Erklárung: 1. Rhyolith. 2. Autochthone und alloch-

thone Tuffe. 3. Waldboden. 4. Bentonit

E pár kiragadott példával kívántam illusztrálni a hegységben észlelt földtani és

kzettani összefüggéseket, melyek nemcsak mélyebb betekintést engednek meg a sok-

rét fizikai, de fként geokémiai folyamatokba, hanem a további kutatásoknál gyakor-

lati szempontból is figyelmet érdemelnek.
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Geologisch-petrographische Beobachtungen im Tokajer-Gebirge

Dr. E. LENGYEL

Yerfasser teilt die neuesten geologischen und petrographischen Angaben aus den
Ergebnissen dér in den letzteren Jahren durchgeführten Forsehungen im Tokajer Ge-
birge mit.

Die regionale Ouarzithülle und die mit ihr genetisch verbundenen
Anháufungen von Tonmineralien (Kaolin, Bentonit) werden als Ergeb-
nisse sihkatisch-hydrothermaler Aktivitát angesehen.

Dér Yerfasser stellt die identisehe topographische Höhe dér Ouarzithülle an den
Gebirgsrándem fest, sowie ihre Zergliederung durch Denudation und ihre Yerschiebungen
durch randliche Tektonik. Er legt die Richtlinien fúr die Methoden und lokálén Varianten
dér zukünftigen Forschung nieder.

Mán kann innerhalb des Gebirgszuges drei Bentonithorizonte
feststellen. Die hóhérén liegen in primáren, autoehthonen Pyroklastiten, die tieferliegen-

den an Yerwerfungsfláchen und in den allochthonen, umgehauften vulkanischen Stoffen
dér Gehángesehutte. Yerfasser beschreibt aueh die ursprünglichen Zusammenhánge dér
Kieselgurzonen, ihre kennzeichnende topographische Lage und Zerklüftung.

Die topographischen und vulkanoLogischen Gegebenheiten dér Rhyolithperlite
werden festgesetzt. Auch die vöm Yerfasser schon seit lángerer Zeit erkannten, jetzt an
mehreren Stellen vorgefundenen Andesitperlite und ihre enge Verbindung mit
dem damaligen Meeresniveau werden besprochen.

Die olivinhaltigen sog. basaltischen Andesite sind die Produkte
einer und derselben Magmaeruption.

Die Massen von jungem Pyroxenandesit habén sich in einer Höhe von durch-
schnittlich 300 m ü.d.M. auf die damalige rhyolithische Oberfláche ergossen.

. Weiterhin besprochen werden die Bildung dér eigenartigen „Hornissen-
steine” ; die genetischen Zusammenhánge dér grünen Tuffe; sowie eine neue
Erklárung dér Genese dér Eisenokker von Mád.

Endlieh werden die genetischen Zusammenhánge dér máchtigen umgeháuften
pyroklastischen Gehángeschuttdecken des Gebirges mit den in ihnen befind-

.ichen nutzbaren Tonmineralien behandelt.



MEZOZÓOS KARSZTOSODÁSI ÉS KARSZTLEFEDÉSI SZAKASZOK,
ALSÓBARTONI SZIKLÁSPARTI JELENSÉGEK A BUDAI-HEGYSÉGBEN.

A SZUBGRESSZIÓ FOGALMA

Dr. KRÍVÁN PÁb*

(XIX—XX. táblával)

Összefoglalás: A Budai-hegységben, a csillaghegyi Róka-hegyen lehetség nyílott arra, hogy
a mezozóos öskarszt fejldését két fázisra bontsuk. Az els, ffázis a jura idszakra és a kréta
idszak elejére esik, a második a barrémi emeletet követen a kréta idszak végéig tartott. Az els
fázist éppúgy mint a másodikat szárazföldi üledékképzdés zárja le, melynek kora középhegyrség i

bauxitteleoülési tapasztalatok birtokában a barrémi emeletre tehet. A bárrémi emeletben a ’jurá-

alsókréta öskarszt emeletes barlangjáratait és felszínre tágasan nyíló töbreit terresztrikum töltötte
ki, fedte le, ezzel a jura-alsókréta öskarszt fedett karszttá alakult át.

Az agyagos fedbl kibukkanó, magasabb fekvés daehsteini mészk felszíneken a barrémi
emeletet követen karsztjelenségek alakultak ki, s az idsebb karsztrendszertl független, keskeny
felszíni nyílású, meredekfalú töbrök jöttek létre. Ezek kitöltése, a fiatalabb öskarszt lefedése,
ismét középhegységi bauxittelepülési analógiák alapján a felskréta-alsóeocén fordulójára tehet,
mindenesetre az alsóbartoni transzgressziót megelz idben következett be.

Az alsóbartoni transzgresszió a megelzen kiemelt helyzetbe került róka-hegyi barlangjára-
tokat kitöltésanyaguktól megtisztította, az idsebb öskarszt rendszert

,
.exhumálta” és saját tör-

melékanyagával töltötte fel. A terresztrikum anyagának kihordása után partalatti színlök alakul;
tak ki, ezt követen került sor a vízszintes barlangjáratok alulról felfelé tartó, rétegtani sorrend
kitöltésére.

Mivel a szkebb értelm transzgresszió, a terület tengerborítása csak a sziklásparti barlang-
járatok feltöltése után következett be, szükséges a sziklás part alatti pusztítás-épitésfolyamatok
tle való elkülönítése, nevezéktani megjelölése. Mivel az elemzett pusztító-épít folyamat a tenger
aláhatoló munkájának eredménye, s ugyanakkor a transzgressziós földtörténeti szakaszok tartozéka,
javaslatba hozzuk a szubgrésszios megjelölést, s ennek megfelelen következkben a sziklás
part alatti pusztítási és építési folyamatokat mint szubgrésszios jelenségeket ismertetjük.

A fiatalabb skarsztnak az idsebbtl független fejldési folyamata magyarázza a felskréta-
alsóeocén terresztrikum fennmaradását. A szubgrésszios anyagkihordás ui. csak a barlangjáratok-
hoz közvetlenül kapcsolódó, tág felszíni nyílású, idsebb töbrök kitöltésanyagára vonatkozik.
A felskréta-alsóeocén szárazföldi agyag háborítatlanul maradt fenn a szk felszíni nyílású töbrök -

ben, csupán felületén mutatkozik a területet elborító transzgresszió anyagátrendez hatása.
A terület hegységszerkezeti fejldése a tárgyalásban kerül szételemzésre.

A csillaghegyi Róka-hegyen tágas kfejtk egymásbanyíló sora tárja fel a dach-

steini mészkövet és alsóbartoni fedjét. A transzgressziós alsóbartoni összlet a dachstein

mészk barlangokkal alávájt, töbrös, egyenetlen felszínén települ, melyen itt-ott még
megtalálhatók a felskréta-alsóeocén terresztrikum nyomai.

A daehsteini mészkben mutatkozó vízszintes barlangjáratokat a fed alsóbartoni

törmelékes összlettel azonos kzettani összetétel anyag tölti ki a barlangi aljzathoz

igazodó településben. A Budai hegységi felseocén transzgressziós összlet egyik minségi
jellemzje, az amfibolandezit-tufa törmelék mind a barlangi kitöltésanyagban, mind
pedig a daehsteini mészk fedjében megtalálható.

A kitöltésanyag s a transzgressziós fedképzdmény kzettani azonossága arra

mutat, hogy a barlangjáratok is a transzgresszió folyamán töltdtek ki,

a barlangi aljzathoz illeszked kzettelepülés pedig arra, hogy a járatok kitöltése nem
utólagosan, a fedképzdmény lerakódása után, felülrl történ beiszapolódással, hanem
a fedösszlet lerakódását megelzen, a tengervíz partalatti építtevékenységének

eredményeként jött létre.

* Eladta a Magyar Földtani Társulat 1959. okt. 2S-i eladóülésén.
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»
Az a körülmény, hogy a dachsteini mészkfelszín szkszájú töbreiben a felskréta-

alsóeocén szárazföldi vörösagyag roncsai még megtalálhatók, arra enged következtetnünk,

hogy a tágabb felszíni nyílású töbrök, st a vízszintes barlangjáratok is ugyanezen száraz-

földi képzdménnyel voltak kitöltve, úgy ahogyan azt 1953-ban a Keszthelyi-hegységben,

a cserszegtomajiskarszt „töböragyagjának” településénél észleltük [6 . A cserszegiomaji
40—50 m mély töbrök ui. alul elkeskenyedve vízszintes barlangjáratba mennek át,

amely ugyancsak töböragyaggal töltdött ki.

7. ábra. Az idsebb és fiatalabb karsztjelenségek kapcsolata. A kép bal oldalán a jura-alsókréta skarszt
vízszintes barlangjárata és a hozzátartozó, tágas felszíni nyílású dolina látható. Egyiket szub-, másikat
transzgressziós törmelékanyag (Bt ,

ill. Bt ) tölti ki, ill. fedi le. A kép középs részén látható, szk felszíni
nyílású, meredekfalú felskréta dolinákat felskréta-alsóeocén terresztrikum (T) tölti ki. A két karszt-
rendszer egymástól független. — Connexion entre les phénoménes karstiques anciens et jeunes. A gauche :

la galerié hörizontale de la eaveme du paléokarst jurassique-crétacé inférieur et la doline y appartenante,
á ample ouverture superficielle. L’une est remplie ou couverte de détritns subgressifs, l'autre de détritus
transgressif (Bt et B,). Au milieu : les dolines du Crétacé supérieur, á ouvertures superficielles étroites et
parois abruptes, sont remplies de produits terrestres du Crétacé supérieur-Éocene inférieur (T). Ees deux

svstémes karstiques sont indépendants

A Róka-hegyen viszont a szárazföldi kitöltésanyag mind a barlangjáratokból,

mind pedig a hozzá közvetlenül kapcsolódó, tágas felszíni nyílást! töbrökbl hiányzik.

Terresztrikum roncsok csak a szkszájú töbrökben mutatkoznak. A szkszájú töbrök

viszont a barlangjáratokkal észlelhet kapcsolatban nem állnak, bár azok szintjét is

elér-meghaladó mélységig hatolnak le ( 1 . ábra)

.

Mivel a tágas felszíni nyílású víznyelk a csapadékvíz levezetésére az adott szel-

vényben kétségtelenül elégségesek voltak, a barlangjáratok viszont a leszálló víz tovább-

jutását feltétlenül biztosították, feltn, hogy új, keskeny felszíni nyílású, meredekfalú

töbrök is létrejöhettek a tágnyílásiíak közvetlen szomszédságában, a dachsteini mészk-
felszín kiemelkedbb pontján, viszonylag üde mészkben anélkül, hogy a mellettük lev,

nagy vízgyjt terület dolina a magasabb, tle pár méterre fekv mészkfelszín vizét

levezetve a töbörképzdést megakadályozta volna. A szk felszíni nyílású töbrök kelet-

kezése csak úgy értelmezhet, ha a barlangjáratok és a tágas felszíni nyílású töbrök

szárazföldi agyaggal való elzetes kitöltését, a karsztos felszín egyenetlenségeinek
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ily módon való eltüntetését feltételezzük. A daelisteini mészkfelszín magasabb, üde

kzetanyagú részei az agyagos barlang- és töbörkitöltés után is fedetlenül, szabadon

maradtak, így a lefedett skarszt területén, tle szükségképpen függetlenül új

karsztosodási folyamat indult meg, s ezzel a magasabb pontokról kiinduló töbörképzdés

jelensége is megmagyarázódik.

Mivel a fiatalabb töbrök késbb szintén szárazföldi agyaggal töltdtek ki s így

még a megfiatalodott skarszt is fedett karszttá alakult át, két egymástól jól
elkülöníthet karsztosodási és két lefedési szakaszt külön-

böztethetünk meg. Az els karsztosodási szakasz során jöttek létre a Róka-hegy víz-

szintes, emeletes barlangjáratai és széles felszíni nyílású idsebb dolinái, a második
szakasz alatt pedig az eltömött-feltöltött idsebb karsztformáktól függetlenül fejldött,

keskeny felszíni nyílású, meredekfalú dolinák.

Ha a fiatalabb töbrökben megmaradt terresztrikumot s az idsebb karsztrendszer

hiányzó kitöltésanyagát, mint a cserszegtomaji „töböragyágnál” feltételeztük, a bauxit

fácieseként fogjuk fel, talán a két karsztosodási fázist követ kitöl-
tési szakaszokban éppen a középhegységi két bauxitszint-
nek megfelel emeletet fogtuk el.

Ezek szerint az idsebb kitöltési-feltöltési szakasz az alsókrétára, közelebb-

rl a barrémi emeletre tehet, a fiatalabb pedig a felskrét a-a 1 s ó e o c é n hatá-

rára. Ezt az elgondolást alátámasztja az a körülmény is, hogy a fiatalabb töbrökben

észlelt vörösagyag már bizonyos áthalmozódáson esett keresztül, ez az áthalmozódás

azonban még az alsóbartoni transzgressziós fedképzdmény lerakódása eltt, tehát

2. ábra. Karsztos felszíná, barlangokkal alávájt sziklás part dagály alkalmával. A part alá benyomuló
víztömegek a függleges karsztjáratokon („fúvók”) keresztül a felszínre szöknek. A bemutatott példát
a Lisböa melletti alsókréta mészkpartról, Krejc i-G r a f [5] nyomán közöljük. — Falaise á surface
karstique, affouillée, á la mer haute. Les eaux pénétrant au-dessous de la cöte. jaillissent á travers les puits
karstique verticaux. Falaise de calcaire du Crétaeé inférieur, prés de Lisbonne, d’aprés Krejci-

Graf [5],



396 Földtavi Közlöny, l.XXXIX . kötet, 4. füzet

3. ábra. A 2. ábrán szemléltetett jelenkori ten-
gerparti „fúvó” paleolitorális megfelelje. Az
alsóbartoni „fúvó" tölcsérét traszgressziós (fíi)

törmelékanyag tölti ki. Róka-hegy, daehsteini
mészkfejt középs része. — Aualogue paleolit -

toral du puitsverticalfiguréálafig. 2.1/entonnoir
du puits verticaldu Bartonien inférieurest rempli
de détritus transgressif (Bt). Mont Róka-hegy,
partié centrale de la carriére de Daehsteinkaík

transzgresszió elrehaladásának

hordta.

középhegységi bauxittelepülési analógia nyo-
mán még a felskréta-alsóeocén fordulóján

ment végbe.

A barlangjáratokat és a hozzátartozó
idsebb töbröket azonban, mint említettük,

alsóbartoni törmelékanyag tölti ki, így az

alsókréta (barrémi) terresztrikum az alsó-

bartoni transzgressziónak esett áldozatául.

A barlangjáratok alsóbartoni kitöltésanva-

gának a barlangi aljzathoz illeszked tele-

pülése viszont arra a meggondolásra veze-

tett, hogy a törmelékanyag betelepülése

még a ketts fejldési szakaszú daehsteini

mészk skarszt felszínének transzgressziós

lefedése eltt ment végbe. Ehhez a folya-

mathoz viszont az alsókréta (barrémi) ter-

resztrikum alulról felfelé haladó kiisza-

polása-kihordása volt szükséges, tehát a

barrémi emelet eltti skarszt járatainak,

felszíni töbrei megtisztításának, „exhmná-
lódásának” az alsóbartoni üledékképzdést
megelzen végbe kellett mennie.

A folyamatot a következkben rekon-

struálhatjuk :

1

.

Az alsóbartoni emeletet megelzen
a Róka-hegy mérsékelten kiemelt szerkezeti

helyzetbe került.

2.

Az alsóbartoni transzgresszió a

létrejött szikláspart alsókréta (barrémi)

szárazföldi agyaggal kitöltött, tengerre nyíló

barlangjáratait felszín alá hatoló módon
feltárta, s bellük a kitöltésanyagot a

ütemben, alulról felfelé haladva ki-

3. Ezzel a barrémi emeletben lefedett skarszt „exhumálódott” s üregeit-járatait

alulról felfelé haladóan, rétegtani rendben alsóbartoni törmelékanyag töltötte ki.

4. A barlangjáratok fels emeletének „exhumálásakor” a barlangjárathoz köz-

vetlenül kapcsolódó dolinák kitöltésanyagát a járatokban közleked víztömegek alulról

támadták meg, aláiszapolták, a kitöltésanyagtól megszabadított karsztos tölcsérek helyén

pedig tengerparti „fúvók” alakultak ki.

A 2. ábrán, Krej c i—G r a f [5] nyomán egy ma mköd sziklásparti „fúvót”,

a 3. ábrán pedig annak róka-hegyi alsóbartoni megfeleljét szemléltetjük.

5. Az idsebb karsztrendszertl független fiatalabb töbrök kitöltésanyaga sértet-

lenül maradt fenn, csak felszínüket rendezte át a területet elborító alsóbartoni transz-

gresszió.

6. Az alsóbartoni transzgresszió helyi elrehaladását azonban a róka-hegyi rög

szerkezeti mozgásból adódó kiemelkedése megakadályozta, így a Róka-hegy központi

tömegének Xy-i szélét az alsóbartoni transzgressziós összlet már le sem fedte, helyette

abráziós színlt észlelünk.
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7 . A Róka-heg}' D-i oldalán

észlelhet, középhegységi (ÉÉK—
DDNy) csapású szerkezeti sík tehát

az alsóbartoni emeletben jött létre s

a Rókahegytl D-re kialakult szer-

kezeti árokban a jól feltárt nummu-
liteszes - discocyclinás - lithothamniu-

mos mészkösszlet tanúsága szerint

a bartoni üledékképzdés zavartalanul

folytatódott.

Felvetdött az a gondolat is,

hogy a Róka-hegy' szerkezeti egysé-

gét a bartoni transzgressziót mege-
lzen ez a középhegységi csapású

szerkezeti sík határolta el, ez a fel-

tevés azonban nem valószínsíthet,

mivel a Róka-heg}' D-i oldalán ész-

lelt törés a barlangjáratok törmelék-

anyaggal való kitöltdése után ment
I végbe (XIX. tábla). A pireneusi
mozgások Csillagheg}' környékén ész-

lelhet els fázisa tehát az alsó-
bartoni emeletre esik, a közvet-

lenül megelz szerkezeti mozgások,
a Róka-hegy tömegének kiemelke-

dése, még a larami orogén zárószaka-

szához tartoznak.

A Róka-heg}' Xy-i, ürömi ol-

dalán a bartoni üledékképzdés a

brvozoás-discocyelinás márgaösszlet

lerakódásában is megnyilatkozott, ezt

követen, az eocén-oligocén
határán, a pireneusi orogén
második fázisában a mozgások a
preformált szerkezeti síkok mentén
felújultak s többek közt ezek alakí-

tották ki a Róka-hegytl D-re lev
Péter-hegy K-i oldalán, a csillaghegyi

téglagyári fejt területén észlelt, való-

színleg már az alsóbartoni emeletben
preformált eocén sasbércet, amely ki-

emelt helyzetét az alsóoligocén eme-
letnyi tartamára megrizte.

A téglagyári sasbérc felszínén

az alsóoligocén tartama alatt

karsztjelenségek fejldtek
ki. A sasbérc nummuliteszes-disco-
cyclinás mészkbl álló felületén tö-

börkezdemények mutatkoznak. Ezen
az egyenetlen felületen már a lattorfi

4 Földtani Közlöny
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ún. „hárshegyi” homokk feldolgozott törmelékanyaga is megtalálható, elbontása a rá-
települt sötétszürke, csillámos, növénymaradvánvos, faunamentes, levelesen elváló agyag
tanúsága szerint még az alsóoligocén végén bekövetkezett. Ebbl az agyagos fedbl
fejldött ki folyamatos átmenettel a rupéli foraminiferás agvagösszlet.

8. A Róka-hegy— Péter-hegy szerkezeti fejldése ezzel azonban nem fejezdött be.
Az oligocén-miocén határán Szentes F. [15] helytálló megfigyeléseinek
megfelelen torlódási jelenségek álltak el, s a pireneusi mozgásokban lesiklásos-

jelleggel preformálódott középhegységi csapású szerkezeti sík feltolódási síkká alakult

át (XIX. tábla).

A szávai mozgásokban tennészetesen már a rupéli agvagösszlet is részt vett,

erre mutatnak azok a nyílt törések is, amelyek az agvagösszlet csapására merlegesen,
harántirányban jöttek létre s a Róka-hegy D-i oldalán feltárt torlódási síkkal párhuzamos
széthúzás eredményei (4. ábra).

Bár a szávai mozgásokat követ orogén fázisok rögzítésére Csillag-

hegy környékén kevés lehetség adódik (kivétel
:

péter-hegyi intramindeli mozgás),
a Róka-hegv egyik, alsóbartoni törmelékanyaggal kitöltött, mélyrehatóié dolinájában
észlelt hidrotermális átvasasodás és ásványegyüttes (barit stb., 4) a hagyományos
felfogás szerint a stájer mozgások hatását sejteti.

Külön kell foglalkoznunk még az alsóbartoni szikláspart felszín-
alatti pusztulási folyamataival is.

Mivel az irodalom a jelenlegi, hasonló adottságú, barlangokkal alávájt,

karsztos felszín szikláspartok pusztulásáról [5] közöl adatokat, hasonló paleo-
litorális jelenségekrl azonban nem, a szikláspart alatti építésre, üledék-
képzdésre viszont sem jelenkori, sem múltbeli adataink nincsenek, szükségesnek

mutatkozik a róka-hegyi alsóbartoni sziklásparti jelenségek szételemzése, a következteté-

sek levonása és összegezése.

Minthogy a szkebb értelm transzgresszió, a terület tenger-

borítása csak a sziklásparti barlangjáratok kitöltésanyagának kihordása és újbóli kitöl-

tése után következett be, szükséges a szikláspart alatti pusztítás-építésfolyamatok

tle való elkülönítése, nevezéktani megjelölése. Mivel az elemzett pusztító-épít

folyamat a tenger aláhatoló munkájának eredménye, s ugyanakkor a transz-
gressziós földtörténeti szakaszok tartozéka, javaslatba hozzuk

a szubgressziós megjelölést, s ennek megfelelen következkben a sziklás part

alatti pusztítási és építési folyamatokat mint szubgressziós jelenségeket
ismertetjük.

A szubgressziós pusztítás tényét az idsebb skarszt rendszer alsókréta (barréini)

töltelékének hiányából s az alsóbartoni betelepülés, durvatönnelékes kitöltésanyagból

következtettük ki. A durvatönnelékes alsóbartoni kitöltésanyag ui. els gondolatként

nem annyira a meglétével bizonyított szubgressziós épitésre hívja fel a figyelmet, mint

arra a pusztításra, amely lerakódását bevezette s vonatkozott értelemszeren mindazokra

a laza vagy fellazítható törmelékes kitöltésekre, melyek az alsóbartoni szubgressziós

betelepülésnél finomabb szemcseösszetétellel bírtak. A barrémi kitöltésanyag szárazföldi,

könnyen szétiszapolható agyag, annak a járatokból való eltávolítása az adott körülmé-

nyek között az újraiilepedés lehetsége nélkül ment végbe. A régi és az új kitöltésanyag

keveredésére tehát nem volt lehetség.

Dolomitfekv esetén ugyan számtalanszor találkozunk a fed terresztrikum alsó-

bartoni transzgressziós feldolgozásából, szétiszapolásából s a dolomit pórusaiba való

beiszapolódásából ered kzetátfestdésekkel, „fedrejtéssel”, mely jelenségeket a Budai-

hegység hidrotermális nyomai között tartja számon a gyakorlat, az adott dachsteini

mészk fekv tömött kzetszövete azonban nem alkalmas a „fedrejtésre”, a beiszapoló-
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dúsos megfestdésre, így az alsókréta (barrémi) kitöltésanyag a szubgressziós anyag-

kihordás során teljességgel távozott.

Az a körülmény, hogy a barlangi színlk csak a durva kitöltésanyaggal együtt

jelentkeznek, a finomabb törmelékes és márga jelleg kitöltés esetén viszont színl nem
mutatkozik (XX. tábla, ill. 1. ábra), arra enged következtetnünk, hogy- képzdésük szoros

kapcsolatban áll az alsóbartoni durvatörmelékes üledékképzdéssel. Az a körülmény

viszont, hogy- a durva törmelékanyag a kivésett felszínekhez igazodó településben észlel-

het (XX. tábla) arra mutat, hogy a durva törmelékanyag behordása és vízvisszafoly-ásból

adódó részleges visszahordása s a színlcsiszolási foly-amat között ok-okozati összefüggés áll

fenn. Hogy a barlangjáratokban színlképzdésre egyáltalán lehetség adódott, arra

mutat, hogy a felületi csiszolási munka elnybe jutott a bevágódó-frészel munkával
szemben. Ebbl viszont arra következtethetünk, hogy az anyagbehordó, sebességét

veszt víztömeg a visszafoly-ás alkalmával nem lépett át egy- bizonyos kritikus sebességi

határértéket, melyen túl a barlangjáratból visszafolyó víz már a folyóvízi pusztításra

emlékeztet bevágódást létesített volna a behordott üledékanyagban, st a behatoló

víztömeg felületcsiszoló munkáját bevágó munkával némileg ellensúlyozta volna.

A vízvisszafoly-ás sebességét meghatározó tényez, az esés tehát nem volt jelents.

Következésképp : a tengerszintingadozás napi járása, az á r-a p á 1 y jelenség
az alsóbartoni emeletben a Budai-hegy-ség területén el mellzhet.
Az anyagbehordó-felületesiszoló munka tehát egészében a hullám torlódásból
adódó behatolási-visszafoly-ási foly-amat gyakorításából ered.

A Róka-hegy nagy dachsteini mészkfejtjének K-i részén három szub-
gressziós szinlt észleltünk (XX. tábla) .Jelenlétük az alsóbartoni transzgressziót

kiváltó sülly-edés szakaszosságára mutat.

A Róka-hegy dachsteini mészk tömegének K-i részén észlelhet szubgressziós

színlk, a D-i részen mutatkozó durva törmelékanyag kitöltés (XX., ill. XIX. tábla) sa
központi részen megfigyelhet színlkimaradás és töltelékany-ag elfinomodás arra mutat,

hogy- a Róka-hegy- alsóbartoni szikláspartja a K-i, D-i oldalon volt,

a hegy központi részének Ny-i felén megtalálható felszíni, transzgressziós színl pedig

arra, hogy a transzgressziós elborítás DK fell haladt elre.

Bár megállapításunk szerint az á r-a p á 1 y jelenség az alsóbartoni emeletben

a Budai-hegység területén nem volt jelents, a róka-hegyi dachsteini mészkfejt K-i

oldalán lev barlangi szelvény-ben idszakos megersödését is tapasztal-

tuk. A 2. táblán a két fels szubgressziós színl között a kitöltésany-ag v alakú
települést mutat. Elz okfejtésünkbl következik, hogy- létrejötte a vízvisszafolyási

sebesség kritikus határon túli megnövekedésébl adódik, ami viszont az eséskülönbség

megnövekedésére vezethet vissza. Az eséskülönbség megnövekedése pedig ár-apály

jelenségek megersödésében leli magyarázatát.

Ezt a következtetést a folyamat huzamosan ismétld gyakorlata engedmény-ezi.

Az észlelt v alakú bevágódás ui. nem utólagosan, a szubgressziós rétegsor középs részé-

nek behordása után, hanem az üledékképzdés alatt, „szingenetikusan” jött létre, oly-

módon, hogy az anyagbehordást esetenként követ vízvisszafolyás részleges anyag-

kihordást is végzett. Az anyagkihordás a visszafolyó víz sebességébl következen
,,sodorvonal” menti bevágódással jelentkezett.

Hogy- a behordó és a visszahordó er nincs egyensúlyban, azt már torlatképzdési

tanulmányok kielégíten tisztázták és megmagyarázták.

Mint a XX. táblán látható, a különleges települési helyzetet ismét az elzkben
észlelt település váltja föl, szubgressziós színl képzdik, az ár-apály jelenség mérsék-
ldik.

4*
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TÁ BI,AMAGYARÁZAT — EXPEICATION DES PLAXCHES
XIX. tábla — Planche XIX.

.Az alsóbartoni szubgressziós kitöltésanyag (B,) és az alsóbartoni transzgressziós összlet (II,)
tektonikus érintkezése a róka-hegyi, középhegységi csapású szerkezeti sík mentén. A nyíllal jelzett fel-
tolódási sík az alsóbartoni emeletben preformálódott, torlódási síkká a szávai mozgási fázisban alakult átD : dachsteini mészk.

Contact tectonique du remplissage subgressif du Bartonien inférieur (13,) avec le complexe trans-
gressif du Bartonien inférieur (13,), le long du plán struetural suivant la direction de la Montagne Centrale
Ee plán de chevauchement, marqué d'une fléche, a été préformé dans le Bartonien inférieur, il s’est trans-
formé en plán d’empilement dans la phase savienne. D : Dachsteinkalk.

XX. tábla — Planche XX.

EC

ka

de

de

de

fa

ta

Szubgressziós színlök (nyilak) a jura-alsókréta öskarszt vízszintes barlangjárataiban. A barlang- ti

járatokat alsóbartoni szubgressziós törmelékanyag tölti ki. A kitöltesanyag a barlangi aljzathoz igazodó
településben észlelhet. A fels barlangjárat szelvénvének középs, összeszkül részében mutatkozó
v alakú település az ár-apály jelenségek felersödése következtében létrejött sajátos települési forma. ?
D : dachsteini mészk. — Róka-hegy, dachsteini mészkfejt K-i része.

Terrasses subgressives (fléches) dans les galeries horizontales des cavemes du paléokarst du Jurassi-
que-Crétacé inférieur. Ees galeries sont remplies de détritus subgressifs du Bartonien inférieur. Ee mode
de gisement du remplissage s’ajuste au fond de la caverne. Le gisement en «V» de la partié du milieu,
rétrécie du profil de la galerié supérieure est une forme particuliére, due á 1’intensification de la marée. 0

D : Dachsteinkalk. — Mont Róka-hegy, partié E de la carriére de Dachsteinkalk. } r
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Phases de karstification et de karst couvert mésozolques,

phénoménes de falaise du Bartonien inférieur dans la Montagne de Buda-
La notion de subgressionj

Dr. P. KRIVÁX

Dans la Montagne de Buda, au niont Róka-hegy á Csillaghegy, nous avons pu divi-

ser le développement du paléokarst mésozoique en deux phases. La premiere phase, celle

principale comprend lejurassique et le début du Crétacé, la seconde, commencant aprés

le Barrémien,dure jusqu’á la fin du Crétacé. La premiere phase, de mérne que la seconde

finissent pár une sédimentation terrestre qui peut étre rangée — sur la base de nos expé-

riences du mode de gisement des bauxites dans la Montagne Centrale — dans le Bar-

rémien. Pendant le Barrémien, les galeries á étages des cavemes et les dolines amples du
paléokarst jurassique-crétacé inférieur étaient remplies et couvertes de fonnations terres-

tres, decette maniére le paléokarst jurassique-crétacé inférieur s’est transformé en karst

couvert

.

Sur les surfaces de Dachsteinkalk affleurant du tóit argileux, se sont développés

des phénoménes karstiques aprés le Barrémien, et se sont formées des dolines á parois

abruptes et ouvertures superficielles étroites, indépendaniment du systéme karstique

ancien. Le remplissage de ces cavités et la couverture du paléokarst jeune consistent en

fonnations de la limité entre le Crétacé supérieur et l'Éoeéne inférieur, ce que nous
supposons sur la base des analogies au mode de gisement de la bauxite dans la Montagne
Centrale

;
il est sr qu’ils sont antérieurs á la transgression du Bartonien inférieur.
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Pár suite de la transgression du Bartonieii inférieur, les galeries de caverne du
mont Róka-hegy, antérieurement soulevées, ont été déblayées, le svstéme ancien paléo-

karstique fut «exliumé» et renipli des détritus de cette transgression. Aprés le déblaiement
des produits terrestres, se sont fonnées des terrasses au-dessous de la cóte, puis les gale-

ries horizontales des cavemes étaient remplies de bas en haut, en ordre stratigraphique.
Connne la transgression sensu stricto ne survint qu’aprés le remplissage

des galeries des cavemes de la falaise, il est nécessaire d’en distinguer — mérne du point
de vue de la nomenclature — les processus d’érosion et d’édification d’au-dessous de la

falaise. Étant donné que le processus d’érosion et d’édification susmentionné est le résul-

tat de la pénétration de l’eau de la mer en mérne temps qu’il appartient aux periodes de
transgression, nous proposons d’y einployer le terme subgression et nous traitons,

en ce qui suit, les processus d’érosion et d’édification d’au-dessous de la falaise comme
phénoménes subgressifs.

L’existence des formations terrestres du Crétacé supérieur— Éocéne inférieur
s’explique pár le fait que le développement du paléokarst jeune a été indépendant de
célúi du paléokarst ancien. A savoir le déblaiement subgressif n’a affecté que le remplissage
des dolines aneiennes á arnples ouvertures superficielles, qui communiquaient aux gale-
ries des cavemes. I/argile terrestre du Crétacé supérieur-Éocéne inférieur resta imper-
turbée dans les dolines á ouvertures étroites

; ce n’était que sa surface qui a été remaniée
pár suite de la transgression.

On traite aussi la tectonique du territoire.

I
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A DUNÁNTÚLI HELVÉT-TORTÓNAI HATÁR KÉRDÉSE

KÓKAY JÓZSEF

Összefoglalás : A cikk összefoglalja és ismerteti azokat az okokat és tényezket, amelyek
a középsmiocénben uralkodó rétegtani zrzavar kialakulásához és jelenlegi állapotához vezettek.
Elssorban a Dunántúlon kutatásokkal elért rétegtani eredményekre támaszkodik a problémák
megoldásának kísérletében.

Az utóbbi években számos, fleg mélyfúrási adattal bvült a miocén képzdmé-
nyekre vonatkozó ismeretanyagunk a Dunántúlon. Ezen eredmények értékelése lehetvé
tette, hogy más megvilágításban vizsgáljuk a középmiocén rétegtani elhatárolások prob-

lémáit és ezáltal a sok zavart és ellentmondást megkíséreljük kiküszöbölni.

Rögtön a tárgyra térve elször is leghatározottabban állást kell foglalnom amellett

hogy a helvéti emelet jól kimutathatólag az alsó és a felshelvéti alemeletre tagolható.

Ez egyezik a szomszédos országok helvéti kifejldéseivel is.

A felshelvéti tenger sok helyen ers transzgresszióval jelentkezett, sokszor messze

transzgredálva az idsebb képzdményeken. így pl. a Mecsek hegységben, ahol a szára-

zulati jelleg alsóhelvéti iiledékösszletre, de néhol az alaphegységre is közvetlenül települ

a felshelvéti tenger üledéksora — amint azt Vadász E. alapvet munkáiból tud-

juk [19, 20], Várpalotán pedig a felshelvéti rétegcsoport — a faunájáról ismert homok-
bánya szintje — egyrészt több km2 területen közvetlenül az alaphegységre, másrészt

pedig az alsóhelvéti összlet eróziós térszínére diszkordánsan települ. Itt ugyanis az alsó-

helvéti tenger regressziója után a medence Ny-i felén némi lepusztítás és vékony száraz-

földi tarkaagyag felhalmozódás, valamint a hegységképz mozgások eredményeként

kismérték kimozdulás jött létre a felshelvéti tenger transzgressziója eltt. Budapesten

(Budafok) [1] a felshelvéti tenger regredált és az alsóhelvéti képzdmények fedjében

szárazulati lerakodások képviselik. Grundon a felshelvéti homokos rétegek szintén

diszkordánsan települnek az alsóhelvéti slirre. A svájci Bem környéki M a y e r—
R u t s c h-féle helvéti típusprofilokban kis részben vékonyabb édesvízi réteg közbeikta-

tással, másrészt ersen eltér kzet kifejldéssel (Muschel—Sandstein) települ a fels-

helvéti az alsóra (Nagelfluh).

A gráci medencében — mint az A. W i n k 1 e r-H e r m a d e n nagyérdem
munkásságából kitnik [22, 23] — a nagyvastagságú alsóhelvétinek tekintend slir-

összletre ers diszkordanciával települ felshelvéti sorozat fleg lajtaimészk fáciesként

(a grandi szinttel egyenérték) van kifejldve, mint a felette lev izopikus fácies tortó-

nai. Ez az alsó és középs lajtaimészknek nevezett összlet alsótortónaiként nyert be-

sorolást, megkülönböztetve a tulajdonképpeni tortónainak tekintend felstor-
tónai lajtainészk csoporttól. Lényegileg három indokkal van alátámasztva a régen

felshelvétinek [5] tekintett rétegek („Florianer Schichten” stb.) tortónai emeletbe

helyezése :
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1. A helvéti— tortónai határon nagyobb diszlcordaneiának és kimozdulásnak kell

lennie. Ilyen viszont a floriani rétegek (valamint ezekkel egyenérték szintbeli képzd-
mények) és a tulajdonképpeni tortónai (,, felstrton”) képzdmények közt nincs, vagy

minimális.

2. Ilyen ers hegységképzdési fázisra utaló jelenség viszont van a slir összlet és

.a „floriáni rétegek”, illetve ekvivalensei között. Tehát a tektonikus érv a helvéti— tortó-

nai határ megvonására itt valóban logikusnak látszik. Alátámasztja még ezt

3. az idsebb slirtl való ers kzettani eltérés és a tortónaiban megszokott kzet-

tani kifejldés is.

Erre a három súlyos érvre próbálok remélem kielégít cáfolatot adni.

1. Nem okvetlenül fontos két emelet, vagy alemelet határán mindenhol nagy

«rmegnyilvánulással jelentkezni a hegységképz mozgásoknak, még olyan, a miocénben

mobilis helyen sem, mint a stájer medencékben. Konkrét példákkal alátámasztva :

A Meesek-hegységben a tortónai-szarmata határ viszonylag nyugodtan telt el, míg
a Bakony-hegységben (Várpalotán) ugyanakkor 100 in-es nagyságú diszlokációk kelet-

keztek a moldvai mozgások eredményeként [7]. A Meesek-hegységben igen ers intra-

pannon mozgások voltak, ugyanakkor a Bakonyban nyoma sem volt. A Mecsekben

a rhodáni (pannonvégi) fázis hatása minimális volt, a Bakonyban pedig 3— 400 m-es

vetdések és ers bazaltvulkánosság volt, annak eredményeként.

2. A stájer öbölben a helvét-tortónai határ ilyen megvonásával úgy járnánk

el — ers hasonlattal élve — , mintha a Meesek-hegységben a függlegesre állított (Pécs)

alsópannóniai és a lankásan rátelepül felspannóniai rétegek közt [20] akarnánk meg-
vonni a pannon-levantei (.= alsópleisztocén) határt. Ilyen szemlélettel vizsgálva a tekto-

nikus érveket, nem tarthatjuk azt egyedül döntnek általában rétegtani elhatárolások

kérdésében.

3. Lajtamészk-szer képzdmények a miocén bármelyik szintjében létrejöhettek.

Ilyen kifejldések ismeretesek Várpalotáról az alsó és felshelvéti rétegekben, valamint

a Meesek-hegységben a felshelvéti összletbl (Hidas, kszénfekv rétegek). Fauna-

vizsgálatok azonban az izopikus fáciesek dacára is eredményre szoktak vezetni, feltéve

persze, ha azok megfelel érték (pl. Pecten-félék) és mennyiség alakra támaszkodnak.

A Stájer-medencebeli felshelvéti összletnek az elbbiek szerint tortónaiként való

besorolása persze zavart támasztott. így új faunák feldolgozásánál olyan jellegzetes

felshelvéti fauna, mint pl. a „floriáni”, tortónaiként képezett összehasonlítási alapot, de

ugyanakkor a vele egyszintben lev grundi rétegek faunája, mint a helvéti típusa szere-

pelt. Persze az „alsótorton” kérdés tovább komplikálódott, olyannyira, hogy már egyes

kutatók [11] Grundot is „alsótortónaiként” emelegetik (lásd késbb). így azután érthet,

hogy lassan már az a nézet kezdett lábrakapni, hogy a helvéti és a tortónai emeleteket

nem lehet elválasztani [16, 17], fleg a fauna alapján nem.

Sokkal érthetbbé válnak az ellentmondások és félreértések, ha figyelembevesszük

a helvéti emelet kétosztatúságát, egymástól két jelentsen különböz faunával, mely
faunák között legalább akkora a különbség, mint a felshelvéti és a tortónai között.

Sajnos sokan a grundi faunát tekintették és tekintik még ma is általában a helvéti faunák

mértékadójának és viszonyítási alapjának fogadták el, holott az csak a felshelvétet

képviseli. Feltétlenül gondolnunk kell arra, hogy az alatta lev — az egész helvéti emelet-

nek kb. 3/4-ét kitev alsóhelvéti összletnek faunája — hasonló homokos partközeli

kifejldésben egészen más jelleget, idsebb képet mutat, fleg a burdigalaiból áthúzódó

fajok jelenléte és a fiatalabb neogénre utaló számos faunaelem hiánya miatt. Az alsó

helvéti összlet a Kárpáti- és Bécsi-medencék területén általában slires jelleg kifejldés,

vagy partszegélyi, gyérfaunájú kavics, esetleg csökkent sósvízi üledékek alakjában isme-

retes. Eltekintve néhány kisebb, slirre jellemz alakokkal kevert bajor faunától, a
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Ma} er Rutscli 1 3
j -féle Beni-környéki alsóhelvéti fauna, min t összehasonlítási

alapot képez fauna, mintegy elszigeteldve állt ; nem is keltett nagy figyelmet, sokan
esetleg valami extra, vág}’ reliktum faunának tartották. Másként kell azonban néznünk
a felsmediterrán rétegtani problémákat, mióta az ismert [15, 18] várpalotai (Szabó-féle>
felshelvéti homokbánya rétegösszlete alatti, diszkordanciával elválasztott üledéksor
hasonló fajgazdag és hasonló partközeli fáeiesben élt faunája feldolgozást nyert [8].
Ugyanis errl kiderült, hogy messzemenen kitn a megegyezés és feltn a hasonlóság
az említett svájci Maver-Rutsc h-féle alsóhelvéti típusfaunával. A fauna különb-
ségek és az egyéb földtani meggondolások alapján tehát most már világosan látszik,

hogy a helvéti emelet kétosztatú. így az alsótortónai kérdés nem probléma, mert fleg
az a helytelen felfogás eredményezte azt, hogy a helvéti emelet egységesen egy üledék-
ciklus, egy fauna fellépésével. Ha valaki pedig — az elzkben megállapítottak dacára
is — ragaszkodna ahhoz, hogy a helvétet a tortónaitól nem lehet faunisztikai, vagy egyét>
alapon elválasztani, egy fokkal akkor is helyesebb, ha azt mondjuk : a felshelvétit
nem lehet a tortónaitól elválasztani.

Persze felvethet az is, hogy faunisztikai, kzetkifejldési és egyéb földtani

meggondolások alapján, helyesebb lenne esetleg ezt a szintet a helvéti emelet egészébl
lekapcsolni és inkább a tortónaihoz csatolni alsótortónai megjelöléssel. Ez ellen

a következket hozom fel :

1. Tapasztalat szerint ebbl rengeteg zavar és félreértés származna és származik

is, mivel akik használnák, vág}’ használják, azok közül, sajnos sokan nem tudják kör-

vonalazni mit értenek alatta-. Általában a tortónai emelet alsó zónáját vélik, ami persze

az elmondottak alapján teljesen helytelen.

2. A másik ellenérv az alsótortónai ellen végeredményben formai. Ti. nem szabad
elfelednünk, hogy a jelenlegi felfogásunk szerint Mayer (majd R u t s c h) klasszikus

helvéti típusszelvényeiben ez a szint is benne van (Muschelsandstein) . A prioritás min-
denekeltt Mayeré (1857).

3. A parttól távoli slir kifejldések esetében nem mindig jelentkezett a peremek
nyugtalansága és ott az alsó és a felshelvéti egy ciklusban van meg, ezideig elválaszt-

hatatlanul (Cserhát, Mátra). Ugyanakkor felfelé a tulajdonképpeni tortónai felé, egy-két

bizonytalan esettl eltekintve, mindig elhatárolható, persze megfelel földtani és slény-

tani tényezk birtokában.

Nem szabad elfelednünk azt sem, hogy Svájcban és a Bajor molasszban az alsó-

és felshelvéti tengeri, míg a tortónai édesvízi, akárcsak Várpalotán. Ez a tény viszont

jobban indokolja, hogy ejtsük el az alsótortónai besorolást, mivel a tengeri jelleg ezt

a szintet jobban kapcsolja a helvétihez. Viszont Sopron környékén [21], ahol a szárazulati

jelleg alsóhelvéti összletre transzgredál a felshelvéti sorozat, az tengeri jellegénél fogva

jobban kapcsolódik a szintén tengeri tortónai rétegekhez, noha attól elválasztható.

Ez a tény pedig logikusabbá tenné ezeken a helyeken a felshelvéti megjelölés helyett

az alsótortónait.

Ezen ellentétes kifejldésekbl- ered zavarok, félreértések kiküszöbölésére sala-

moni megoldásnak látszik ezen szint új névvel való illetése. Részemrl — ha erre sor

kerülne — a „grandi emelet” megnevezést javasolnám, mivel ebben a szintben a leg-

ismertebb és szórványosan úgyis használatos. Persze ezen
'
„salamoni” megoldásra az

alsótortónai megjelölés ellen emelt 3. sz. érv szintén érvényes, amit egymagában is ele-

gendnek tartok ennek elvetésére.

Végül feltétlenül foglalkoznunk kell még az osztrák és csehszlovák geológusok

egyrésze által az utóbbi idben ersen hangoztatott „orbulinás” és „lagenidás”

rétegek problémájával is, mint a helvét-tortónai határkérdés újabb fejezetével. Mint

ismeretes [3, 11] az eddigiekben emlegetett felshelvéti (grandi) szintet a foraminifera
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vizsgálatok alapján „alsólagenidás” rétegeknek nevezik, melynek jellemz eleme az

Orbnlina suturalis, a magasabb szinteknek az Orbulina universa. Ezt az ,, alsólageni-

dás” szintet pedig más külföldi adatok alapján ún. alsótortónai alemeletbe sorolják.

Ez ellen azonban több véleményeltérésre kell rámutatnom.

1. Az Orbulina-félék nem mutatkoznak olyan kitn szintjelznek mégsem. így

pl. Várpalotán a homokbánya gazdag molluszkafaunája mellett található szintén gazdag

„alsólagenidás” mikrofaunában az Orbulina suturalis helyett az O. universa található meg

[9]. Hasonló a helyzet a Mecsekben is. Várpalotán az alsólielvéti összlet magasabb részé-

bl is ismeretes „alsólagenidás” és amphisteginás gazdag mikrofauna. Ezen adatok min-

denesetre arra engednek következtetni, hogy az „alsólagenidás” alsótortónai mikrofauna

elssorban fáeies jelz szerep. Persze lehet, hogy egy bizonyos geológiai idszakban

egyes faunatársulások számára különösen kedvez körülmények alakultak ki.

2. Ha el is fogadjuk az „alsólagenida” mikrofauna szintvezet szerepét, ne alsó-

tortónai alemeletet jelöljünk vele, hanem felshelvétit. Ti. errl a rétegtani (grundi)

szintrl nem állíthatjuk biztosan, hogy nincs benne a svájci Bern környéki helvéti típus-

szelvény fels zónájában (Muschelsandstein) . Sajnos a típusszelvény Muschelsandstein

összlete eléggé faunaszegény, csökkentsósvízi [13] és így nem lehet párhuzamosítani

a grundi és egyéb analóg faunákkal. Mindenesetre, amíg a kérdés el nem dl, addig to-

vábbra is felshelvétinek kell kezelni a grundi szintet. Egyébként sem szabad elfelejte-

nünk, hogy a prioritás joga a helvéti típusszelvényé és nem pedig az újabbkelet orbulinás-

lagenidás horizonté. Tehát, ha a grundi szintrl minden kétséget kizárólag bizonyít-

ható, hogy a Muschelsandstein zónával ekvivalens, azaz biztos helvéti, akkor az orbulinás-

lagenidás horizontot is lejjebb kell helyezni a felshelvétibe. Ha pedig idk folyamán

igazolódik, hogy a grundi szint valóban felette van a Muschelsandstein zónának és így'

az egész helvéti emeletnek, akkor sem javaslom a tortónai emeletbe hely'ezni, még alsó-

tortónai megkülönböztetéssel sem, mivel abból rengeteg zavar és félreértés származna,

amint már arra az elzkben részletesen utaltam. Ebben az esetben ajánlanám inkább

az elbb is említett új, pl. „grundi emelet” megjelölést, mint kompromisszumos meg-

oldást.

Különben kitnen egyez álláspont a mikropaleontológusokéval, hogy a grundi,

a floriani, a wetzlersdorfi, várpalotai (homokbánya) stb. többnyire klasszikus elfordu-

lások egy- szintbe tartoznak és ez szerintem az elsrend fontosságú.

Egy'ébként Grill a bécsi neogén kongresszuson is kifejtette álláspontját egyes

csehszlovák geológusokkal egyetértésben (B u d a y, Senes, Cicha, T e
j
k a 1)

aki szerint a bécsi medencében az ún. „alsólagenidás”, „felsgrundi” rétegek alatt ers
diszkordanciával elválasztva következnek a „felshelvéti”, „alsógrundi” rétegek nagyobb

|

vastagságban. Ez alatt a gyér mikrofaunás vékonyabb „alsóhelvéti” robulus-slir foglal

helyet. Szerintük ez utóbbi van csak képviselve a svájci típusszelvényben. Ez többnyire

édesvízi (kszéntelepes), vagy csökkentsósvízi és „oncophorás” képzdések alakjában

ismert gyér faunával. Az általuk felshelvétinek nevezett összletet, fleg a csehszlovákok

[

javasolják új „kárpáti emelet” névvel illetni, mivel ez szerintük nincs benne a svájci

helvéti típusrétegsorban. Ismét hangsúlyozom, hogy más szemmel kell néznünk ezen

kérdéseket, mióta a gazdag várpalotai alsóhelvéti faunát sikerült megtalálni, amelyet

elzkben már részletesebben érintettem. Egy új „kárpáti emelet” végeredményben

az alsóhelvéti összlet magasabb részének szinonimája lenne és csak a rétegtani zavart

tovább növelné.

Végeredményben tehát le kell szögeznünk, a leghelyesebb egyenlre a felshelvéti

megjelölés mellett maradnunk, hogy a felmerül nehézségeket és problémákat elkerüljük.

Az alsótortónai kérdés végleges lezárása eltt megjegyzem, hogy nálunk Magyar-

országon alsótortónai megjelöléssel kezdik illetni szakembereink a tortónai aljába tartozó



406 Földtani Közlöny, LXXXIX. kötet, 4. füzet

azon szintet, ainelv a helvéti-tortónai határon, a helvéti összlet és a lajtai-mészk között
van. Ezt a zónát többnyire vulkáni erupciók (andezit, középs rolittufa), vagy édesvízi

képzdések (kszéntelepek, mészk, diatomapala), vagy az erupciókat szegélyez tengeri

üledékek (tufitos márgák)
, esetleg szárazföldi denudáeió tölti ki. Ilyen értelem-

ben feltétlenül helyesnek kell tartanunk az alsótortónai megjelölést, ami egymagában
nem is okozna semmi zavart.

Természetesen más okok is hozzájárultak még a miocén rétegtani zrzavarának
további növeléséhez. Ilyen pl. a még ma is elterjedt rétegtani elhatárolás csupán kzet-
tani alapon, ami csak nagyon nehezen kezd másodrend szintezési tényeznek hátra-

szorulni. így még ma is úgy szerepel a köztudatban, hogy a heterosteginás, vagy lithotham-

niumos mészk kifejldés a miocénen belül csak tortónai lehet. Pedig ismeretes mindkett
az alsó és felshelvéti képzdményekben egyaránt (Várpalota, Hidas). Számos esetben

hozzájárultak még a zavar növeléséhez a téves fauna meghatározások is, sokszor egészen

súlyos formában.

Ha nem is sikerült véglegesen megoldani a helvét-tortónai elhatárolásának kérdé-

sét, legalább már összefoglalva látjuk a problémák mibenlétét.
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La limité entre lHelvétien et le Tortonien en Transdanubie

J. KÓKAY

L'auteur résume et expose les causes et factems divers qui ont méné á la confusion
actuelle en ce qui conceme la stratigraphe du Miocéné moyen. En premier lieu, il se

fonde sur les résultats stratigraphiques des recherches faites en Transdanubie et il táclie

á résoudre ces problémes.



ADATOK A BUDAPEST KÖRNYÉKI MEDENCERÉSZEK
RÉTEGSORÁHOZ

CSONGRÁDI BELÁNÉ—KVÁRY JÓZSEF—Dr. MAJZON LÁSZLÓ

Összefoglalás : A Budapest környéki szénhidrogénfúrások a felstriász különböz emeleteibe
tartozó mészk és dolomit rétegein kívül az alsókréta, középs- és felseocén, a teljes kifejldés
oligocén és egyes helyeken a burdigálai, szarmata, valamint a pannóniai üledékeket tárták fel.

A rétegtani eredmények a Budapest környék Duna-balparti részének medencealjzatára és annak
különböz mérték kiemelkedettségére vonatkozóan is erdekes adatokat szolgáltattak.

Szénhidrogénkutatásunk 1947 óta újból részben szerkezetfelderít és ezenkívül

nagyobb mélységekre is lehatoló mélyfúrásokkal vizsgálja a Budapestnek a Dunától

K-re es területrészeit. A fúrások rétegmintáinak vizsgálata érdekes adatokkal gazdagí-

totta a fváros tágabb értelemben vett vidékének földtani ismereteit.

Budapest környéki fúrásaink az rszentmiklósi felboltozódás és az eltemetett

bugyi triász rög közötti medencerészen, rszentmiklós, Veresegyháza, Szd, Göd, Gödöll,

Rákosszentmihály, Cinkota és Mátyásföld (Bpest, XVI. kerület) területén mélyültek.

A mellékelt táblázatok ismertetik az egyes rétegtanilag érdekesebb fúrások adatait,

melyek fontosak lehetnek másirányú, fleg hegységszerkezeti értékelések számára.

Fúrás Mélység T. sz. f. Fúrás Mélység T. sz. f.

Bugyi-1. 279,6 96,2 Cinkota-2. 1530,6 124,1

Bugyi- 3. 1176,8 96,4 Cinkota-6. 2382,0 212,4

Gödöll- 1

.

1936,0 218,3 Göd-1. 651,2 115,4

Gödöll-3. 1923,0 230,7 Szd-1. 737,5 114,7

rszentmiklós-8 391,6 140,2 Mátyásfüld-1. 1623,0 145,7

Yeresegyháza-1

.

1415,5 213,5

A fúrások vizsgálatának eredményeit rétegtani sorrendben ismertetjük.

Triász

Felstriász dolomitot különböz mélységekben a gödölli 3., a gödi 1. és a mátyás-
földi 1. számú fúrások tárták fel. Legkisebb mélységben (650 m) a gödi fúrás érte el, közel

hasonló szinthelyzet volt a békásmegyeri Pünkösdfürd (553 m), valamint az Erzsébet

sósfürdi fúrásban (520) elért dolomit is. Triász réteget Budapest távolabbi környékén
ezeknél magasabban csak a Bugyi- 1. és a Pilismarót-3. számú fúrás ütött meg, amelyek-
nél az elsben 232 m-ben kampili, vagy anizuszi szürke mészkövet, míg a másodiknál
430 m mélységben olajnyomos raeti kösszeni (Aviculás) és nóri dachsteini mészkféleséget

ütött meg a fixró. A mátyásföldi fúrás valószínleg a kami dolomitot 1609, míg a gödölli
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3. számú 1893 m-ben a nóri dachsteini mészkövet és alatta 1923 m-ben ugyancsak a karní
dolomitot érte el.

A területtl K-re es túrái fúrás 1553 m-ben kami mészkbe jutott.

Kréta

A mátyásföldi fúrás a felstriász dolomit felett vöröses, lilásbarna és zöldesszürke
homokos, meszes kötanyagú breccsát harántolt. Ennek anyaga szögletes dolomit, mészk
és tzk törmelékébl áll. séletmaradványt nem tartalmaz és így korára csak kzettani
kifejldése alapján következtethetünk. Kzettanilag egyezik a Bugyi-3. számú fúrásból
ismert képzdménnyel, mely Vadász E. szerint a vértes-hegységi alsóeocén barna-
kszéntelepes rétegösszlet feküjében található alsókréta (apti) világosszürke, vörösfoltos
kvarchomokk konglomerátummal párhuzamosítható. A mátyásföldi breccsa, illetve
a bugyi konglomerátum, valamint Oroszlány és Pusztavám hasonló lerakódásai között
a különbség az, hogy Budapest környékén e képzdmény felett a Vértes-hegységben
ismeretes felskréta tagok (cenomán turriliteszes márga) hiányzanak.

A mátyásföldi fúrásban észlelt breccsa felett vörösesbamás és zöldesszürke homo-
kos agyagmárga van, amit a cinkotai 6. számú fúrás is elért és 4 m után ebben állt meg.
I' aunája csupán kovaszivacstkbl, valamint Spumellaria- és Nasselaria-féle Radioláriák-
ból áll. A mátyásföldi és cinkotai radioláriás rétegek jól párhuzamosíthatók a Bugyi-3.
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számú fúrás kzettanilag hasonló kifejldés és ugyancsak Radioláriákat és kovaszivacs-

tket tartalmazó üledékével.

A területtl messzebb, DK-re es nagykrösi fúrás határozottan alsókréta anya-

gának vékonycsiszolataiban igen sok Oligostegina-féle, bizonytalan Orbitolina-, bordás

kagvlóhéj- és kis tornyos csigametszet volt felismerhet.

Ezeknek a tarka színezdés rétegeknek pontosabb korbeosztása még nehézsé-

gekbe ütközik. A Radioláriák jelenléte kizárja az üledékek eocén korát. Ugyanakkor,

a Majzon I,. által a nagykrösi fúrás lerakódásában fölismert Oligosteginák sokasága

kétségtelenül kréta idszakot jelez. Ezenkívül még egy körülmény utal arra, hogy

a területünkön a kréta idszakba tartozó üledékek vannak, amelyek nagyrészt lepusztul-

tak és csak szigetszer foszlányokban mutatkoznak. Ugyanis egyes szerkezetkutató

fúrások homokos, partközeli katti rétegeiben bemosott, koptatott Globotruncana-féléket

észleltünk, amelyeknek kamrái pélites anyaggal vannak kitöltve. Megtartási állapotuk

közeli lepusztításból való származásra utal.

Eocén

Az említett kréta idszaki homokos tarka agyagmárga felett a Cinkota-2. és 6.

szánni fúrásokban középseocén (lutéciai) rétegek vannak. A .2. számú fúrás 1462 és

1530,6 m talpmélysége között alulról felfelé a következk a rétegek :

szürke, szenesedett növénytörmelékes homokk és márga, néhány kozmopolita

Foraminiférával

,

sötétszürke márga, igen sok Ostracoda kbéllel,

sötétszürke homokos agyag, fényes kszéncsíkokkal,

csökkentsósvízi sötétszürke homokos meszes agyag,

melybl Tympanotonus calcaratus (Brongnjart), Cerithium subcorvinum Oppen-
h e i m, Clavilithes cf. noae (C h e m n i t z), Phacoides crassulus (Z i 1 1 e 1) és Dreissena

prisca P a p p fajok kerültek el. A fauna és kszenes csökkentsósvízi kzetfejldés

alapján kósdi kapcsolatokra következtethetünk.

A cinkotai 6. számú fúrás középseocén üledékei 1982—2327 m között sötétszürke

meszes agyag, homokk és agyag rétegekbl állanak, 2032—2033 m között vékony bama-
kszénesíkokkal. Az agyag és a homokk sok szenesedett növénylenyomatot, valamint

a Molluszkák tömeges törmelékét tartalmazza. Ezek közül néhány faj (Meretrix hungarica

Hantken, A nomia gregaria Bayan, Turritella tokodensis H a n t k e n) volt meg-
határozható. A legfels márgában a Triloculina- és Quinqueloculina-féléken kívül egy

zömök Elphidium faj példányai kerültek el, amelyet a budakeszi szanatórium melletti

lutéciai rétegekbl ismerünk.

A felseocén (priabonai) lerakódások két megkülönböztethet csoportba

sorolhatók : az alsó, vagy bartoni és az efelett elhelyezked ludi emelet tagjaira.

A bartoni kifejldés rétegei sárgás- és szürkésbarna, fleg mészk, márga és alá-

rendelten (rszentmiklós-8. és Mátyásföld- 1 . sz.) kemény homokkbl állanak. A puhább
kzetekben gyakorinak mondható a Lithothamnium

,
Discocyclina és Asterocyclina, az

aprótermet Nummulites incrassata de la H a r p e, Asterigerina rotida (K a u f m a n n),

Gypsina, Pleurostomella sp., Uvigerina multistriata H a n t k e n, Globorotalia sp., vala-

mint a bakonyhegységi és a nádudvari 3. számú fúrás hantkeninás agyagmárgáiból

ismert nagy elterjedés és az irodalomban több néven szerepl Anomalina ,,dalmatina”

van Belien mellett az A. clementina is. Ez utóbbi két faj eddig ismeretlen a Budai-

hegységbl. A mészk az rszentmiklósi 8., gödölli 1., cinkotai 2. és szdi 1. számú
fúrásokban néhol ritkábban, néhol gyakrabban Miliolidea-iéléket tartalmaz. A Globigeri-

nák ritkák, ellentétben a felette települ ludi kifejldés agyagmárga és márgáival, ahol
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a különböz fonnák igen gyakoriak, st tömegesen is megfigyelhetk. Ezek a lerakódások

a „budai” márgával nemcsak a Globigerina fajok ilyen mérték fellépése, hanem Cylindro

-

clavulina rusdislosta (H a n t k e n), Clavulina cylindriea Hantken, mellett Cassidulina

inexculpta Franzenau és a Chilostomella eximia Franzenau a Budai-hegység-

bl, a márgából leirt fajok miatt is biztos azonosításra utalnak.

Az eocén rendes település rétegösszlete szokatlanul vastag, különösen a cinkotai

6. számú fúrásban, ahol az idesorolható üledékösszlet 859 m-nek bizonyult. Jelents
vastagságú a mátyásföldi 1. sz. fúrásban is, melyben 337 m, csaknem egyezik a békás-

megyeri fúrás 343 m-es teljes eocén sorozat vastagságával.

Oligocén

A Budapest környéki fúrások mindegyike feltárta, st az itt ismertetettek teljesen

harántolták is az oligocén különböz emeleteit és az ismert foraminiferás-szinteket.

A lattorfi emelet sötétszürke, leveles agyag, agyagmárga és a közbetelepült finom-

szem homokk rétegek foraminifera-mentesek, azonban mindig tartalmaznak szenese-

déit növényi maradványokat és halpikkelyeket, úszótüskéket és fogacskákat.

A r u p é 1 i emelet foraminiferás szintjeit az egyes fúrások különböz vastag-

ságban tárták fel. A szintek kimutatása a fúrómagvételtl függ, ami az utóbbi fúrásoknál

az üledéksorozatnak ismert volta miatt, igen kevés volt. A szinteket leginkább az rszent-

miklósi-8. és veresegyházi- 1 . számú fúrásokban tudtuk megfigyelni. Ezek szerint Buda-
pest környékén a fels globigerinás-szint (2. számú) mindenütt hiányzik. Az ismert és

a globigerinás 4. szintet jelz cassidulinás rétegeket a cinkotai 1. számi! fiirás talpmélysé-

gébl (1454— 1455 m) mutattuk ki. Megjegyezhetjük még, hogy az agglutinált foramini-

ferás szintben nem észleltünk tufás rétegeket, amelyek a bükkszéki és a demjéni fúrások-

ban közismertek.

A k a 1 1 i emelet lerakódásai minden fúrásban megtalálhatók. Legvastagabb

a gödölli 3. számúban, ahol 598 m, a cinkotaiakban 130— 260 m között mozog és a veres-

egyháziban 350 m volt. Kifejldésre eltérk az északcserháti és a Bükk-hegységtl E-ra

elterül területekétl. Ez a különbözség nemcsak kzettani, de mikropaleontológiailag

is kimutatható. A katti emeletet Budapest környékén nem alsó agyagos, sem a fels

homokköves, hanem homokos, meszes agyag, homok, agyagmárga és a közéjük települt

homokkrétegek alkotják. A csökkentsósvízre utaló üledékekben majdnem mindenütt

megtalálható a Rotalia pseudobeccarii n. sp., ami a hasonló felszíni rétegekben is meg-

figyelhet.

Nagyon érdekes, hogy három sekélyfúrás (Cinkota-10., Rákos-17. és -18. sz.)

homokos rétegeibl egy-két példányban, fajra meg nem határozható Globotruncana-

félék töredezett, koptatott állapotban kerültek el, ami ezeknek a szenon rétegekre

jellemz alakoknak kétségtelen bemosott voltát bizonyítja.

Az oligocén teljes vastagsága igen jelents. Az ismertetett két cinkotai és veres-

egyházi mélyfúrásokban 1342, 1329 és 1315 m, rnig a mátyásföldi és gödölli fúrásokban

is 1075, 948, valamint 847 m-es kifejldés. A szdi és gödi fúrásokban 600—700 m körül

harántolták.

Miocén

A miocénkorú lerakódások közül a Bdapest környéki fúrások a burdigalai
emelet homok és kavics lerakódásait a Cinkota-6. és a Mátyásföld- 1 . számú fúrás harán-

tolta. A gödölli fúrások a vékony szarmata zöldesszürkés agyagmárga és oolitos

mészk rétegeit tárták fel. Az utóbbiak faunája a csökkentsósvizet is jól tr Elphidiwn

fajokból és egy Cibicides, valószínleg a lobatulus-ból áll.
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Pliocén

Pannóniái emeletbeli lerakódásokat csak a gödölli fúrások liarántoltak. Az ide-

tartozó agyag, agyagmárga és homokrétegek faunája igen szegény és rossz megtartású.

Az 1. számú fúrás 780 m mélységbl Valenciennius sp., míg a 2. számú fúrásban az alsó-

paimóniai alemeletre jellemz Silicoplacentinák voltak megfigyelhetk.

A h o 1 o c é n-p leisztocén rétegek az egyes fúrások környékén ismeretes

rétegekbl állanak és vastagságuk Gödöllnél a legnagyobb, 60 m körülinek bizonyult.

*

A Budapest környéki fúrásokból származó egyes adatok némi képet adnak a Duná-

tól K-re es területrész idsebb triász és eocén üledékekbl felépített medencealjzat

alakulására is. A régebbi és az ismertetett fúrások vizsgálati eredményei szerint körülbelül

! Nézsa, Kósd és Bugyi közötti területen megállapítható, hogy a szerkezeti mozgások
í a triász rétegeket különböz mértékben emelték ki. Bugyinál az 1 . számú fúrásban 230 m
mélységben elért triászt mészk-rögön a pannóniai emelet üledékei települnek, míg
a tle körülbelül 3 km-re fekv 3. sz. fúrás 1 176 m mélységben a kréta idszak üledékeiben
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állt meg. A nézsai bauxitkutató fúrások Máj zon vizsgálatai szerint az aránylag vékony
rupéli és lattorfi, valamint a.felseocén üledékek alatt 16,8 és 91,6 m mélységben nóri

dachsteini mészkövet értek el. De hasonló a helyzet az rszentmiklósi 8., a gödi 1. és

a szdi 1. számú fúrásoknál is, ahol a kiemelt eocén, illetve triász üledékekbl álló aljzat

felszíne 356,8, 635 és 724,2 m mélységben van, míg a környék többi fúrásaiban 1609,

1893, st 2378 m alatti mélységben értük el a triász rétegeit. A kiemeltebb triász részek

között voltak olyanok is, amelyeket az eocénben nem borított el a tenger, mint a gödi

fúrásnál, ahol a rupéli emelet felsbb szintjei vannak a triászon. Vagyis a harmadidszak
üledékei egy már kialakult — st feltételezhet, hogy még mindig pozitív és negatív

irányban mozgó — felszínre rakódtak le. Ilyen pozitív irányú mozgásra utal az is, hogy
az alsórupéli globigerinás-cassidulinás agyagmárga az óbudai nagy feltárásokban és

a Moszkva téren 120—130, a Farkasréten 230, a Disznófnél már 360 m tszf. magasság-

ban észlelhet. Néhol kisebb-nagvobb „küszöböket” is elöntött a tenger, míg másutt

(Bugyi, Göd) a Duna-balparti rögökhöz hasonló, de elfedett, szigetrög kiemelkedések

figyelhetk meg.

Az oligocén üledékek lerakódása után a terület mindjobban kiemelkedett. Erre

utalnak, hogy miocén képzdményeket csak Rákosszentmihálynál és Mátyásföldön

találunk. Hiányoznak a helvéti emelet rétegei. A kiemelkedéssel kapcsolatban a lepusztító

erk vették át szerepüket és a felszínen, valamint más fúrásokból ismert tortónai, vala-

mint szarmata üledékeket helyenként nagyrészben az erózió tüntette el. Az újabb süllye-

dés csak a plioeénben indult meg.

*

Contributions to the stratigraphy of the basins around Budapest

MRS. B. CSONGRÁDI—J. KVÁRY AND b. MAJZON.

The studv of the boré samples of the hydrocarbon-prospecting deep wells around
Budapest gave the following results. Dachstein limestone of the Noric stage of the upper
l'riassic was found in the well Gödöll 3., Kamian dolomité in varying depth by the
Gödöll, Göd and Mátyásföld wells. The reddish-brown and greenish-grey sandy clay-

marls found in the Cinkota MTo. 6 and Mátyásföld wells can be relegated int the lower
Cretaceous. These can petrographically as well as by their Radiolaria be parallelized with
the corresponding sediments of the well Bugyi 3. In somé instances the borings have
traversed braekish sediments of the Lutetian stage of the Eocéné. (Cinkota-2 and -3.)

The Bartonian and Ludian strata of the upper Eocéné were likewise encountered. It is

remarkable that the Eocéné series in the No. 6 well of Cinkota has vielded, in spite of its

normál position, an extraordinary thickness of 859 metres. The alreadv wellknown
Lattorfian, Rupelian and Chattian developments of the Oligocene have been traversed

by all of the wells. The totál thickness of the Oligocene is considerable, thus e. g. in the

wells of Cinkota and Veresegyháza it is above 1300 metres. There occurred in the wells

Cinkota 6 and Mátyásföld 1 Burdigalian sands and gravels, while in the Gödöll wells

the Sarmatian oölithic limestone was encountered.
No Pannonian clavs, clay maris or sands were found except in the Gödöll wells.

The stratigraphical data' above described have contributed alsó to the knowledge
of the basement and the epeirogenic history of the basin part East of Budapest.



AZ EGERCSEHI— ÓZDI KÓSZÉNFEKV BURD1GALA1 FAUNÁJA

CSEPREGHYNÉ Dr. MEZNERICS IEONA

(XXI—XXIV. táblával)

összefoglalás : A feldolgozott molluszka fauna az egercsehi—ózdi, közelebbrl a borsod

-

nádasdi kszénterület fekvjébl az alsóriolittufa alatti kövületes rétegsorból származik. A terület
helyzetileg összeköti a sajóvölgyi és salgótartjáni kszénmedencét. A kszénösszlet alatti kövületes
rétegsor Bekölce és Tamaleles’z, illetve az utóbbival újabban közigazgatásilag egyesített Szent-
domonkos községek határában bukkan felszínre. A fauna alapján a fekvréteg kora burdigalai,
amit nemcsak a jellegzetes burdigalai Pecten-fajok (P. hornensis, P. pseiidobeudanti ) bizonyítanak,
hanem a fauna nagymérv megegyezése a Küls Alpi Bécsi-medence (Gaudcrndorf, I.oibersdorf,
Eggenburg) és a felsbajor molassz burdigalai képzdményeivel.

Az egercsehi— ózdi bamakszénterület fekvképzdményébl Bekölce és Tarna-

lelesz községek határában L e g á n v i F. (Eger) igen gazdag anyagot gyjtött 1951,

1953 és 1957 években. A mintegy 700 példányból álló gyjteményt, mely az egri Dobó
István Múzeum tulajdona, a terület bejárásával kapcsolatos anyaggyjtéssel kiegészí-

tettem (1957).

A lelhely és anyag

A heves— borsodi kszénterületet Schréter Z. [18] két nagyobb egységre

bontja : I. egercsehi— ózdi, II. sajóvölgyi bamakszénterületre. Ez utóbbi területen

a kszénösszlet alatti rétegekben a kövületes és az alsó riolittufa képzdmények aláren-

delt szerepek.

A kszénösszlet alatti kövületes rétegsor kibukkanásai azonban — ha elszórtan

és nehezen hozzáférhet feltárásokban is — de nagykiterjedésben nyomozhatok az

egercsehi— ózdi vonalban, melyet Schréter Z. a) egercsehi, b) borsodnádasd— ózdi

kszénterületre tagol.

A lelhelyek, ahonnan a feldolgozott fauna származik az egercsehii— borsod-

nádasdi területre esnek, helyzetileg összekötik a sajóvölgyi és salgótartjáni kszénterüle-

tet is.

A feldolgozott anyag 3 természetes feltárásból származik :

1. Bekölce (Egri járás). Heves— Borsod közvetlen határán. A kövületes réteg

a Borsodnádasd felé viv dlúton kibukkanó alsóriolittufától követhet a Lapuhás-

völgy fejénél lev árokrendszerig (Sárosgödör), vegetációval fedett területen. A nehezen

hozzáférhet kibukkanásokban az alábbi rétegek figyelhetk meg: a) riolittufás, durvább-

kavicsos homok, b) apróbbkavicsos, átkovásodott homokk, igen gazdag, bár rossz meg-
tartású faunával, c) agyagos homokos fácies. A rétegsor közvetlen fedje nem ismert.

A szénfed Chlamys operciilaris hevesensis tartalmú homok (helvéti) kb. 3 km távolságban

Bekölce falu közvetlen határában bukkan felszínre.

2. Tamalelesz (Heves m., Pétervásári járás). Vegetációval fedett területen apróbb-

kavicsos, kövületes kibukkanás. Fedje közvetlenül nem nyomozható.

5 Földtani Közlöny
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3. Szentdomokos. A község közigazgatásilag Tamalelesszel egyesült (1950).

A lelhely a Borsodnádasd felé viv út 38,6 km-nél bukkan felszínre az Óbükk DNy olda-

lán. Durvábbkavicsos, homokos fácies, helyenként riolittufával. Közvetlen fedje nem
nyomozható.

Eredetét tekintve mindhárom lelhely anyaga parti, illetve partközeli, durvább-,

vagy finomabbkavicsos homok, illetve homokk. A parti mozgások mechanikai hatásának

eredményeképpen az anyag elég rossz megtartású, s emellett részben összecementált.

Az ers mechanikai hatás eredménye a XXII. tábla 2. és 3. ábráján bemutatott Isocardia

faj, melynek héjába egy Pitaria faj nyomult.

slénytani rész

Itt csak a hazai képzdményekbl eddig nem ismert, vagy nem revideált fauna-

elemek rövid ismertetését adom, lehetleg a példányok ábrázolásával. Sajnos az anyag

rossz megtartása több esetben nem tette lehetvé a példányok jellemz ábrázolását.

A teljes faunát a csatolt táblázat tünteti fel, a 3. lelhely fácieseinek feltüntetésével.

LAMELLIBRANCHIATA

Arca biangula

Schaffer: [15], p. 52. var.

A példányok Schaffer maleatissima (T. 25. f. 1 — 3) és pseudonoae (T. 25. f.

6_7) változataihoz közelebb állanak, mint a típushoz, mert a formák nem annyira

megnyúltak liorizontáis irányban. A két változatot elkülönít díszítés a példányokon

elmosódott, így nem dönthet el, hogy a változat közül melyik van képviselve az anyag-

ban.

A rca moltensis M a y és var. elongata Schaffer
Schaffer: [15], p. 55. T. 25. f. 10—18
Hölzl: [7], p. 46. T. 1. f. 11

May e r a bécsi-medencei A. cardiiformist A. moltensis néven elkülöníti. A fajt

az elongata változattal számos átmeneti forma köti össze.

Mytilus gallopvovincialis miohercnlea Schaffer. XXI. tábla, 2. ábra

Schaffer: [15], p. 50. T. 24. f. 7—

8

A Mytilus haidingeri fajtól a kevésbé hegyes és nem annyira ersen elrehaj ló-

búb választja el a formát.

Modiolus sp.

Egyetlen példány, mely a Modiolus B r o c c h i alakkörébe tartozik, azonban

a rossz megtartási állapot közelebbi meghatározást nem enged meg.

Pecten hornensis D e p. et Rom. XXI. tábla, 1., 5. ábra

Csepreghyné [6]

Pecten pseudobeudanti D e p. et R o m. XXI. tábla, 3., 4. ábra

Csepreghyné [6]

Ostrea cf. crassicosta S o w.

Schaffer: [15], p. 18. T. 10. f. 1

Bár csak kbél, a küls forma és izomlenyomat elhelyezkedése valószínsíti az.

azonosítást.
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Cardita elongata B r o n n.

Cossmann ct Peyrot: [2], 66., p. 152. T. 2. f. 7—8, 13—-14

Venericardia (Cardiocardita) zelebori percostata Schaffer. XXII. tábla, 1. ábra

Schaffer: [15], p. 61. T. 28. f. 12

Scliaffer a percostata változatot Hörnes M. Cardita zelebori típusától

a nagyobbszámú és vékonyabb bordák alapján választja el. A bordák száma egyébként

eléggé változó, számuk a leírás alapján 21 — 24. Schaffer leírása alapján a percostata

bordaszáma 21 — 24, azonban az ábrán, mellyel példányunk teljes mértékben megegyezik,

a bordaszám 19.

Venericardia (Cardiocardita) sp.

Egyetlen sérült, de töredékekben elég gyakori faj a V. pinnula B a s t. és V. igno-

rata C o s s m.-P e y r o t [2., 66. T. 4. f. 5—8, fig. 15— 18] sajátosságait egyesíti, anélkül,

hogy bármelyikkel azonosítható lenne.

Isocardia miotransversa Schaffer. XXII. tábla, 2. ábra

Schaffer: [15], p. 72. T. 33. f. 5—8

Annak ellenére, hogy kbél s így a zárszerkezet nem látható, a forma, a búb kifej-

ldése és helyzete, végül a fajra jellemz elüls rész felhajlása (ami azonban az ábrán

nem kifejezett) és az izomlenyomatok elhelyezése alapján Schaffer fajával jól

azonosítható. A héjba benyomott forma a Pitaria islandicoides grundensis K a u t s k y
lenyomata.

Miltha (Megaxinus) incrassata snbscopulorum d'O r b. XXII. tábla, 5. ábra

Schaffer: [15], p. 100. T. 46. f. 7—9
Cossmann et Peyrot: [2], 65., p. 275, T. 27. f. 25—28
Hölzl: [7], p. 82. T. 6. f. 82

A típustól a domborúbb héj, az axiális irányban megnyúltabb forma és az erseb-

ben felfújt alakú búb választja el ezt a változatot, amelyet anyagunkban egy sérült példány

képvisel.

Cardium cf. michelottianum M a y e r. XXII. tábla, 6. ábra

Schaffer: [15], p. 63. T. 28. f. 6—9

Bár a fajra jellemz díszítés (bordák osztottsága, a bordákon lev bütykök és

ferde csíkozottság) csak nyomokban látható, a jellegzetes forma és a bordaszám az azono-

sítást jól lehetvé teszik.

Cardium (Ringicardium) hoernesianum G r a t. XXIII. tábla, 1. ábra

Schaffer: [15], p. 66. T. 32. f. 1—2
Hölzl : [7], p. 105. T. 7. f. 12

Egyetlen rossz megtartású példány a jellegzetes faj minden sajátosságát magán
viseli. A Cardium burdigalinumtól a szélesebb és laposabb bordák, a lapos bordaközök
és fleg az különbözteti meg, hogy a bordaközöket a borda felé mindkét oldalról vékony,
mély csatorna választja el. A példány annyira sérült, hogy az ábra csak egy héjrészletet

tüntethet fel.

Cardium (Ringicardium) burdigalinum grandis Schaffer. XXII. tábla, 7. ábra
Schaffer: [15], p. 68. T. 30. f. 2—4

Egyetlen, majdnem teljesen ép példány lenyomata és több töredék képviseli ezt

a jellegzetes fajt a faunában. Míg a salgótarjáni medencében a típussal [2., 65., T. 22. f.

15] azonosítható, kisebb példányok kerültek el, addig a borsodi faunában a grandis

alfaj jelenik meg.

5*
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Cardium (Tachycardium) polycolpatum Cossmann et Peyrot

C ossmann et Peyrot: [2], 65., p. 119. T. 22. f. 29—33

A töredék annyira beágyazott a kísérkzetbe, hogy nem volt fényképezhet.
A töredék alapján azonban biztosan megállapítható a faji hovátartozás, melyet a C.

cingulatumtól a nem elmosódó, hanem ers, sr bordázat választ el.

Cardium sp.

Az anyagban gyakori a több ersen koptatott héjú Cardium, illetve kbél. Ezek
egy része a C.edule alakkörére emlékeztet, de vannak példányok, melyek alakra nézve
a C. mioechinatum fajhoz utalják a kbeleket.

Pitaria (Paradione) lilacinoides Schaffer, XXIII. tábla, 2., 3. ábra, XXIV. tábla,

7. ábra

Schaffer: [15], p. 78. T. 36. f. 1—5

A kbél formájában megmaradt nagytermet példány (XXIV. tábla, 7. ábra)

és a héjstruktúrát, koncentrikus díszítést és izomlenyomatokat is megrz ép, vagy töre-

dékes példányok (XXIII. tábla, 2., 3. ábra) viszonylag gyakoriak a borsodi kszénfek-

vben.

Pitaria (Cordiopsis) incrassata S o w. XXIII. tábla, 8. ábra

Schaffer: [15], p. 83. T. 38. f. 7, 8 (Amiantis islandicoid.es curta)
Kautsky:

[
1 1], p. 5. T. 1 . f. 4, 5

H ö 1 z 1 : [7], p. 107. T. 10. f. 1

A kattitól a helvéti emeletig (Henunoor) él P. incrassata fajhoz sorolja Kaut-

sky a Küls Alpi Bécsi-medence Aislandicoides curta Schaffer változatát.

A típussal jól azonosítható példányunk annak ellenére, hogy kbél és sérült.

Pitaria (Cordiopsis) islandicoides grundensis Kautsky, XXII. tábla, 4. ábra

Hörnes: [8], p. 121. T. 12. f. 7, 8. T. 13. f. 2
Kautsky: [1 1], p. 4

A borsodi kszénfekv elég gyakori és viszonylag jó megtartású alakja, melynek

jellegzetessége az ersen elretolódott búb és megrövidült forma.

Pitaria (Cordiopsis) gauderndorfensis Schaffer, XXIII. tábla, 9. ábra

Schaffer: [15], p. 76. T. 35. f. 4—7. Töredékek

Pitaria (Cordiopsis) cf. schafferi transversa H ö 1 z 1, XXIV. tábla, 1. ábra

H ölzl : [7], p. 110. T. 10. f. 6

Az ábrázolt kbél, melynek a zárszerkezete ugyan nem látható, küls jellegeiben

H ö 1 z 1 változatával jól azonosítható. A hátrébb fekv búb és az arealis perem jellege

a típustól elkülöníti a fajt.

Chione (Clausinella) haidingeri Hörnes an sp. dist. XXIV. tábla, 2. ábra

S c h a f f e r : [15], p. 85. T. 40. f. 2—

4

Hörnes: [8], II. p. 134. T. 15. f. 7a—d

Példányainkat fajilag a Schaffer ábrázolta loibersdorfi példánnyal azonosí-

tom, bár a koncentrikus díszítés ritkább, mint Schaffer ábráján. Hörnesnél
azonban a faj ábrázolása teljesen eltér, melyen sokkal srbbek a koncentrikus növedék-

vonalak. Minthogy Hörnes a fajt a Küls Alpi Bécsi-medencébl írta le, lehet, hogy

egy és ugyanazon fajról s esetleg csak rosszul sikerült ábráról (kézi rajz) van szó. Nagy-

mértékben eltér alakunktól a franciaországi, ugyanezen néven ábrázolt forma.
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Luiraria cf. graeffei M a y, XXIV. tábla, 8. ábra

Cossmann et Peyrot: [2], 63., p. 265. T. 7. f. 21, 25—26

A hátsó perein egyenes kifejldése és a búb nem annyira aszimmetrikus elhelyezése

C. különíti el a fajt a P. lutrariatól, s a L. graeffei fajhoz utalja példányunkat. A biztos

azonosítás akadálya egyedül az, hogy a franciaországi példányok jóval nagyobbak.

Lutraria luiraria angusta Desh.
x Sacco: [14], 29.. p. 29. T. 8. f. 3. juv .

Cossmann et Peyrot: [2], 63., p. 262. T. 5. f. 10— 11

’e

Egy tökéletes példány a Sacco által ábrázolt L. luiraria angustior P h i 1.

változat juvenilis példányával teljes megegyezést mutat. Philippi változatát

i, Cossmann és Peyrot bevonják a L. angusta Desh. fajhoz, bár megjegyzik,

hogy eljárásuk helyessége kétséges. Szerintük azonban a miocén formákra az angusta

Desh. elnevezés a megfelelbb, mely valószínleg eldje a fiatalabb angustior P h i 1

fajnak.

Pholas desmoulinsi B e n o i s t. XXIII. tábla, 7. ábra

Cossmann et Peyrot: [2], 63., p. 1 16. T. 1. f. 42—51 ; 68., p. 361
Rutsch: [13], p. 118. T. 6. f. 17

Hölzl

:

[7], p. 167. T. 16. f. 4

Példányunk kissé koptatott, így az elüls rész szemcsézettsége csak nehezen lát-

ható. A faj ersen változékony, példányunk Cossmann és Peyrot 43. ábrájával

teljes megegyezést mutat.

Thracia (Cyasthoderma) eggenburgensis Schaffer, XXIV. tábla, 3. ábra

Schaffer: [15], p. 105. T. 47. f. 12—15
Hölzl: [7], p. 168. T. 16. f. 5

Az anyagban két jobbtekn (egy kbél és lenyomat) képviseli Schaffer
típusát, melytl a példányok csak abban térnek el, hogy nagyobbak.

GASTROPODA

Oxystele amadei magneolata Sacco, XXIII. tábla, 4., 5. ábra

Sacco: [14], 21., p. 27. T. 3. f. 21
Schaffer: [15], p. 171. T. 54. f. 40
Hölzl: [7], p. 175. T. 17. f. 2, 3

A középs- és felsmiocénben egyaránt ismert Trockus patulus Brocchi
faj egyes felfogás szerint más, mint Brongniart (Terr. sup. Vincentin, 1823) Turbo

amadei faja. Ez elég gyakori a borsodi faunában, gyakoribb azonban Sacco magneolata

változata. Magas, viszonylag lapos kanyarulatok választják el a típustól. Példányainkon

az ers spirális és igen halvány radiális díszítés is jól látható.

Turritella terebralis gradata M e n k e

Schaffer: [15], p. 16Ö, T. 52. f. 17—19

A kbél és töredék alakjában elég gyakori Turritella faj a fenti változat jelleg -

zetes bélyegeit viseli magán.

Protoma cathedralis cf . quadricin cta Schaffer
Schaffer: [15], p. 165. T. 53. f. 15—16
Hölzl: [7], p. 186. T. 18. f. 2

Bár csak töredékek kerültek el, a díszítés alapján a típushoz való tartozás köny-
nven felismerhet, az alfaj jellege azonban csak sejthet.
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Katica burdigalensis Mayer, XXIII. tábla, 6. ábra

Cossmann et P e y r o t : [2], 70., p. 1 93. T. XI. f

.

2—

3

Hölzl : [7], p. 210. T. 19. f. 6

A X. millepunctata fajtól a suturális vonal alatti lapos perem jól elkülöníti ezt

a jellegzetes burdigalai fajt.

Sigaretus clathratus R e c 1.

Hörnes: [8], I. p. 515. T. 46. f. 28
Schaffer: [15], p. 167. T. 54. f. 17—18

Ersen koptatott példány, de a szabályos elhelyezés, különböz vastagságú
harántesíkozás a díszítést jól felismerhetvé teszi.

Cassidaria taurinensis S a c c o, XXIV. tábla, 6. ábra

Sacco : [14], 7., p. 63. T. 2. f. 14
Hölzl : [7] p. 217. T. 19. f. 9

A fajra jellemz 4 ers csomósorral ellátott spirális díszítés könnyen lehetvé teszi

az azonosítást. Példányaink eltérése a típustól nem nagyobb, mint Sacco hatféle

változatának, illetve alváltozatának egymásközötti eltérése, ami a faj ersen változó

jellegének a bizonyítéka.

Pirula (Urosyca) burdigalensis Sow. XXIV. tábla, 7. ábra

Hörnes: [8], I., p. 270. T. 28. f. 9
Schaffer: [16], p. 139. T. 49. f. 31—33
Cossmann et Peyrot: [2], 74., p. 341 . T. 1 1 . f. 19—28
Rutsch : [13], p. 33. T. 2. f. 3

A Hörnesnél Pirula clava néven leírt faj jellegzetes, de igen változékony.

Anyagunkban többnyire a depressa Schaffer változata dominál, de vannak maga-
sabb spirájú, a gauderndorfensis változathoz átmen példányok is. Bár a példányok eléggé

rossz megtartásúak, az utolsó kanyarulat vállszer kifejldése, a lekerekített gombsorok-

ból álló és a csatorna felé fokozatosan gyengül tendenciájú díszítés az azonosítást tejes

mértékben lehetvé teszi a spirális díszítés elmosódottsága ellenére is.

Fusus cf. fasciatus Wol f

Hölzl: [7], p. 246. T. 21. f. 2

Egy sérült és egy ersen torzult példány biztonsággal nem azonosítható a fenti

fajjal, mert a közeli rokonságban álló Euthria adunca (B r o n n) fajjal is közös jellegeket

mutat.

A fauna összetétele

Minthogy az smaradványok megtartási állapota meglehetsen gyenge, a véletlen,

vagy a preparálás függvénye, a faunaelemek gyakoriságára vonatkozó pontosabb adato-

kat megfigyelni nem lehet. A faunában a kagylók az uralkodóak, bár eléggé nagy a csigák

fajszáma is.

A legdurvább kavicsos rétegben (Bekölce a., Szentdomonkos) gyakoriak a vastag-

héjú, nagytermet, de közelebbrl meg nem határozható Ostrea és Glycymeris fajok.

A már kevésbé durvakavicsos fáciesbeii (Bekölce b., Tamalelesz) viszonylag leggyakoribb

alakok a Pectinidae és Veneridae családból kerülnek ki. A Pecten-félék megjelenése ebben

a zónában viszonylag vékony héjuk (P. pseudobeudanti, P. hornensis) ellenére sem szokat-

lan, mert a héjszerkezeten kívül a bordázottság is hozzájárul, hogy durvakavicsos talajon

is éljenek. A Veneridae család tagjainak (Pitaria, Venus, Chione, Paphia) megjelenése

ebben a fáciesben szokatlannak tnik. A Veneridák azonban nem érzékenyek a fácies-

változással szemben, mert a vastag héj, illetve az ers zárszerkezet, a szorosan egvmásba-

ill teknk bizonyos fokig függetlenekké teszik ket a környezettl, illetve ahhoz alkal-
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mazkodnak. A viszonylag ép megtartású, nagytermet fonnák (Pecten, Pitaria, Cardium)

,

illetve a vékonyhéjú alakok (Capsa, Lutraria, Thracia) sértetlensége az anyag helybeli-

éit volta mellett bizonyít.

A fauna kora

A faunavizsgálatok alapján az egeresein— ózdi terület kszénösszlet alatti képzd-
ményeire vonatkozóan az alábbi eredmények adódnak :

Az a tény, hogy a faunában a Pecten hornensis D e p. et R o m., Pecten pseudo-

beudanti D e p. et R o m. és Chlamys palmata F o n t. fajok képviseltek, elegend ahhoz,

hogy a képzdményeket megnyugtatóan a burdigalai emeletire utaljuk.

Az egyéb faunaelem csak megersíti a kszénösszlet alatti képzdmények burdiga-

lai korát.

Meglep az a hasonlóság, amit a fauna a Küls Alpi Bécsi-medence burdigalai

rétegsorával, a klasszikus lelhelyek : Gaudemdorf, Loibersdorf, Eggenburg (illetve

Maign, Kühring, Maissau, Reinprechtspölla) faunájával mutat. A közös alakok :

Arca fichteli Desh., Arca biangida L., Arca moltensis elongata Schaffer,
Mytilus galloprovincialis mioherculea Schaffer (o), Pecten pseudobeudanti D e p.

et Rom., Pecten hornensis D e p. et Rom., Anomia ephippium pergibbula S a c c o,

A nomia ephippium aspera Schaffer, Cardita zelebori percostata Schaffer (o),

Isocardia miotransversa Schaffer, Miltha incrassata subscopulorum d’O r b., Cardium

hoernesianum Grat., Cardium burdigalinum grandis Schaffer, Pitaria gauderndor-

fensis Schaffer (o), Pitaria lilacinoides Schaffer, Chione (Clausinella) haidingeri

Horn. (o), Thracia eggenburgensis Schaffer, Lutraria sanna major Schaffer,
Panopaea oligofaujasi S a c c o, Oxystele amadei magneolata S a c c o, Turritella terebralis

gradata JI e n k. Sigaretus clathratüs Re cl Pirula burdigalensis Sow.
A fenti felsorolásban nincsenek a középmiocénbe is felmen fajok.

A közös alakok közül o-val jelöltek csak a Küls Alpi Bécsi-medencébl ismertek.

A faunamegegyezés valamivel nagyobb a gauderndorfi és loibersdorfi faunával,

tehát a mélyebb burdigalai kifejldésével, mint a felsburdigalai, eggenburgi faunával.

Figyelembe kell itt azonban venni az igen eltér sföldrajzi viszonyokat. Míg a Küls
Alpi Bécsi-medencében nyugodt, zavartalan településben található a burdigalai rétegsor,

addig a vulkáni tevékenység által ersen zavart Borsod vidéki (és salgótarjáni) területen

nem voltak ilyen kedvezek a viszonyok. Ez a megtartási állapotot is befolyásolta

s a hazai smaradványok meghatározását, illetve felismerését is ersen megnehezíti.

Bár a faunában sok a keleti mediterránra szorítkozó faunaelem, mely az atlanti

faunaprovinciából hiányzik, nem tagadható le a faunák nyugati mediterrán, illetve atlanti

kapcsolata sem. Közös fajok :

Arca fichteli Desh., Chlamys palmata Font., Cardita elongata Bronn.,
Miltha incrassata subscopulorum d’Orb., Cardium burdigalinum May., Cardium,

polyeolpatum Cossm.-Peyr., Lutraria graeffei M a v., Pholas desmoulinsi (Ben.)
Katica burdigalensis M a y.. Pirula burdigalensis S o w.

(.Íz összehasonlításnál az alsómiocénbe is felmen fajok nincsenek figyelembevéve.
)

A Cardium polyeolpatum C o s s m. — P e v r. faj eddig csak az atlanti faunapro-

vinciából ismert.

Nem tértem ki a nyugati mediterrán provincia észak-olaszországi (liguriai-pie-

monti) burdigalai (Langhiano) képzdményeivel való összehasonlításra, minthogy itt

az elhatárolások még bizonytalanok. S a c c o elveziano emeletének mélyebb része való-

szinleg a burdigalai képzdményeket is magában foglalja.
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Figyelemreméltó az a faunamegegyezés is, amit a borsodi kszénfekv faunája
az újonnan feldolgozott [7] felsbajor molasz burdigalai képzdményeivel mutat. Közös
alakok :

Arca fichteli Desh., Arca moltensis Mav., Pecten pseudobeudanti D e p. et

Rom., Anomia ephippium aspera Phil., Pitaria incrassata Sow., Miltha incrassata

subscopidorum d’O r b., Ringicardium lioernensianum Grat., Pitaria lilacinoides

Schaf f., Pitaria schafferi transversa H ö 1 z 1, Thracia eggenburgensis S c h a f f.,

Pholas desmoulinsi (Ben.), Oxystele amadei magneolata S a c c o, Fusus cf. fasciculatus

W o 1 f. Katica burdigalensis May., Pirula burdigalensis Sow., Cassidaria tauriensis

S a c c o.

Ezek a fajok egyszersmind közösek a Küls Alpi Bécsi-medence alakjaival is, a
kivéve a Pitaria schafferi transversa H ö 1 z 1 és Fusus cf. fasciculatus W o 1 f . fajokat,

amelyek csak a borsodi falmával közösek.

A svájci molassz [13] faunájával a Pirula burdigalensis S o w., Pholas desmoulinsi

Ben. két jellegzetes burdigalai forma közös, melyek a francia és bajor burdigalai kép-

zdményekben is képviseltek.

Az összkép alapján a kszénösszlet fekvjében lev kövületes rétegsornak burdi-

galai kora nem lehet vitás. Vannak a faunában alsómiocénnél fiatalabb, azonban az egész

miocén folyamán perzisztáló elemek is ( 1 . táblázat) . K a u t s k y szerint a Pitaria

islandicoides grundensis fellépése valószínleg csak a helvéti emeletre korlátozódik.

Azonban a fajt már H ö r n e s jelezte Eggenburgból (Venus islandicoides)
,
s egyébként

a hazai helvéti (Salgótarján környéke) képzdményekben is elég gyakori.

A fauna alapján a kszénösszlet alatti (alsóriolittufa alatti) kövületes rétegsor

kora burdigalai.

A fauna kapcsolata a salgótarjáni kszénfekvvel

A két medence kszénfekv, alsó riolittufa alatti kövületes rétegsorát összehason-

lítva a számszer megegyezés nem nagy-. A salgótarjáni kszénfekv faimája sokkal

szegényebb. Különösen áll ez a Gastropodákra, melyekbl a Salgótarjáni-medencében

egy-két rétegtani szempontból közömbös faj van meg csupán (Pirula condila, Katica

millepunctata) , de hiányzanak a jellegzetes burdigalai fajok : Pirula burdigalensis

,

Katica burdigalensis, Sigaretus clathratus, Oxystele amadei magneolata.

A Salgótarjáni-medencében sokkal gyakoribbak a nagy Pecten-fajok : Pecten -

hornensis, Chlamys holgeri, mely utóbbi a borsodi faunából eddig nem került el, de hiány-

zanak itt a Borsodi-medencében viszonylag nagy számban fellép Pitaria fajok is.

A két medence kszénfekv faimája egymástól függetlenül is burdigalai jelleg,

a kapcsolatot azonban megersíti a két képzdmény közös burdigalai faunatársasága :

Arca fichteli Desh., Arca cf. biangula L., Arca moltensis alakköre.Pteria (P.)

studeri M a y., Pecten pseudobeudanti D e p. et R o m., Pecten hornensis D e p. et

R o m., Chlamys palmata Font., Anomia ephippium pergibbosa Schaffer, Anomia

ephippium aspera P li i 1., Miltha incrassata subscopulorum d’O r b., Cardium michelottia-

num May., Cardium (R.) burdigalinum May., Paphia sallomachensis
.
F i s c h e r,

Lutraria sanna major, Lutraria lutraria jeffreysi De G r e g., Panopaea oligofaujasi,

S a c c o, Pirula condita B r o n g n.

A két medence között a közvetlen összeköttetés Istenmezeje környékén keresend,

ahol a riolittufa alatti kövületes rétegsor faunája burdigalai korra utal.

•

A feldolgozott fauna talán végleg eloszlatja azokat a kételyeket, amelyek a heves—
borsodi és ezzel kapcsolatosan a salgótarjáni kszénfekv (alsó riolittufa alatti kövületes

rétegsor) korát még fenntartással tekintik burdigalainak.
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Bekölce

HAMELPIBRANTCHIATA :

A rca fichteli Desh
Arca diluvii Lám,
Arca cf. biangula L, a m
Arca turoniensis Duj.var
Arca moltensis M a y. és var. elongata
Schaffer ..."

I Glycymeris fichteli Desh
Mytilus galloproiincialis mioherculea
Schaffer

Pteria (Pinctada) studeri May. ...

Pecten- pseudobeudanti D e p. et

Rom
Pecten hornensis D e p. et R o m. . .

Chlamys palmata Font
Chlamys cf. scabrella 1, a m
Ostrea cf. crassicosta Sow
Anomia ephippium pergibbosa
Schaffer

Anomia ephippium aspera F h i 1. .

.

Cardita elongata Bronn
Venericardia (Cardiocardita) zelebori

percostata Schaffer
Isocardia miotransversa .Schaffer
Divaricella ornata A g

i Diplodonta rotundata Mont
Miltha incrassata subscopulorum
d’O r b

Cardium michelottianum May
Cardium (Ringicardium ) hoernesia-
num G r a t

Cardium (Ringicardium ) burdigali-
num grandis Schaffer

Cardium (Laevicardium ) cingulatum
G o 1 d f

|

Cardium (Tachycardium) polycolpa-
tum C o s s m.—P e y r

|

Cardium (Cerastoderma) sp. (edule
csoport)

Pitaria raulini R.Hörnes
Pitaria (Cordiopsis) gauderndor/ensis
Schaffer

Pitaria (Cordiopsis ifincrassata S o w.
Pitaria (Cordiopsis ) schafferi trans-

versa H ö 1 z 1

Pitaria (Cordiopsis ) islandicoides
grundensis Kautsty

Pitaria (Macrocallista) ' lilacinoides
Schaffer

Chione (Clausinella ) basteroti Desli.
Chione (Clausinella ) haidingeri
Horn

Paphia sallomachensis F i s c h e r
Lutraria cf. graeffei M a y e r
Lutraria sanna major Schaffer .

Lutraria lutraria angusta Desh.
Lutraria lutraria jeffreysi De Greg.
Capsa lacunosa (Chem n.)
Psammobia labordei (B a s t.)

Tellina planata lamellosa B r
Panopaea ménardi Desh
Panopaea oligofaitjasi S a c c o
Aloidis (Varicorbula ) gibba O 1 i v i.

Pholas desmoulinsi (Ben.)

alsómiocénnél

fiatalabb
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Bekölce

Thracia (Cyastoderma) eggenburgen-
sis Schaffer

Tered norvegica S p e n g 1

J o
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GASTROPODA

O xystcle címeidéi B rongn
Oxystele amddei magneolata S a c c o
Turritella terebralis gradata Jlenke
Protoma cathedralis cf. quadricincta
Schaffer

Calyptraea chinensis 1,

Crucibulum deforme (I, a m.)
Crepidula crepiditla unguis d’O r b. .

S igaretus clathratus Recl
Katica burdigalensis Mayer
Polynices cf. millepunctata Desh. .

Polynices olla de Ser r

Cassidaria tanrinensis S a c c o ....
Pirula burdigalensis S o w. (és var.

itepressa

)

Pirula condita Brongn
Fitsus cf. fasciculatus Wolf
Tudicla rusticula B a s t

Clavatula asperulata J, a m

O = tipus vagy var.

TÁBLAMAGYARÁZAT — EXPLICATIOXS DES PRANCHES

XXI. tábla — Planche XXI.

1. Pecten hornensis D e p. et Rom. (köbei) jobbtekn, Belkölce
2. Mytilus galloprovincialis miolierculea Schaffer, Tamalelesz
3. Pccten pseudobeudanti L) e p. et R o m. (lenyomat), Bekölce
4. Pecten pseudobeudanti Dep. et Rom. (gipszmásolat), Beöklce
5. Pecten hornensis D e p. et R o m. juv. jobbtekn, Tarnalelesz

XX. tábla — Planche XXII.

1 . Cardita zelebori percostata Schaffer, Bekölce
2. Isocardia miotransversa Schaffer és Pitaria islandicoides grundensis Kautsky, Bekölce
3. Pitaria islandicoides grundensis Kautsky az Isocardia miotransversa Schaffer fajba be-

nyomva, Bekölce
4. Pitaria islandicoides grundensis Kautsky, Bekölce
5. Miltha incrassata subscopulorum d’O r b., Szentdomonkos
6. Cardium cf. mioechinatum Mayer, Bekölce
7. Cardium (Ringicardium ) burdigalinum grandis Schaffer, Szentdomonkos

XXIII. tábla — Planche XXIII.

1. Cardium (Ringicardium ) höernesianum Grat (héjrészlet), Bekölce
2. Pitaria (Callista) lilacinoides Schaffer, baltekn, Tarnalelesz
3. Pitaria (Callista) lilacinoides Schaffer (töredék), Szentdomonkos
4. Oxystele urnádéi magneolata S a c c o, Szentdomonkos
5. Oxystele amadei magneolata S a c c o, Szentdomonkos
6. Katica burdigalensis Mayer, Bekölce
7. Pholas desmoulinsis Benoist, Tarnalelesz
8. Pitaria (Cordopsis) incrassata Sow., Bekölce
9. Pitaria (Callista) gauderndorjensis Schaffer, Tarnalelesz

alsómiocénnél

fiatalabb
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XXIV. tábla — Planhe XXIV.

1. Pitaria cf. schafferi transversa H ö 1 z 1, Tarnalelesz
2. Chione (Clausinella ) luiidingeri Hörnes, Tarnalelesz
3. Thracia eggenburgensis Schaffer, Bekölee
4. Pitaria (Callista ) lilacinoides Schaffer, Tarnalelesz
5. Pirula (Urosyca) burdigalensis S o vv e r b y, Szentdomonkos
6. Cassidaria taurinensis S a c c o, Tarnalelesz
7. Lutraria graeffei Maye r, Szentdomonkos
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La fauné burdigalienne du mur de charbon d Egercsehi — Ózd
(Hongrie du Nord)

Dr. I. CSEPREGHY-MEZXERICS

La fauné mollusque provient du mur du charbon du terrain d'Egercsehi— Ózd,
du gisement fossilifére en dessous du tuf rhyolitique inférieur. Ce terrain relie le bassin
de lignité de Salgótarján á célúi de Borsod. C’est M. Legánv i (Eger) qui a receuilli
la matiére fossile aux environs des communes Bekölee, Tarnalelesz et Szentdomonkos,
matiére eomplémentée récenmient pár l’auteur. Les facies des gisments sont des grés,
plus ou tnoins grossiers, parfois aussi argilleux.

En ce qui conceme l’áge du mur du charbon du Bassin de Borsod, les opinions
sont divergentes — tout comme dans le cas du bassin de Salgótarján. Les recherches
faunistiques certifient donc l’áge burdigalien aussi du bassin de. Borsod, c’est á dire, le

point de vue de M. S c h r é t e r, contre les opinions qui prétendent, que l’áge de ce gise-
ment est l’Oligocéne supérieur (Chatt) ou Aquitanien.

C’est avant tout la présence des Pectinides charaeteristiques burdigaliennes
(P. hornensis, P. pseudobeudanti

)

,
qui prouvent l’áge burdigalien, mais en dehors de 9a,

íme autre preuve en est l’accord frappant avec la fauné burdigalienne du Basin Extra-
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alpin de Yienne (Gaudemdorf, Loibersdorf, Eggenburg). 11 y en a des espéces dans la
fauné hongroise, qui n’existent ailleurs que dans le Burdigalien autriehien (Mytilus
galloprovincialis Schaffer, Cardita zelebori percostata S c h a f f e r, Pitaria gaudern-
dorfensis grandis Schaffer, Chione haidingeri Hörnes). D’ailleur cette fauné
s’accorde davantage á la fauné de Gaudemdorf et Loibersdorf, alors á la fauné burdiga-
lienne inférieure, qu’á celle du Burdigalien supérieur (Eggenburg). La fauné du mur de
charbon en Hongrie n’est pás si bien conservée, comuie celle du Bassin de Vienne, puisque
elle vient d'un terrain fórt troublé pár l’activité volcanique.

Bienque la fauné analysée contient beaucoup d’éléments specialisés dans la Médi-
terranée orientale, sa relation avec les faunes du domaine Mediterranéen Occidental et
du domaine Atlantique est incontestable. Les espéces communes sont : Arca fichteli
D e s h., Chlamys palmata Font., Cardita elongata B r o n., Miltha incrassata subscopulo-
rum d’O r b., Cardium bnvdigalinum M a y., Cardium polycolpatum C o s s ni. et Peyr.,
Lutraria graeffei May., Pholas desmoulinsi B en., Katica burdigalensis May., Pirula
burdigalensis S o w. L’espéce Cardium polycolaptum n’est connue jusqu’á présent que
de la provinee Atlantique.

II faut souligner la ressemblance, qui existe entre notre fauné et celle de la fauné
de la molasse de Baviére, récemment publiée pár H ö 1 z 1. Les espéces communes sont
les suivantes : Arca fichteli D e s h., Arca moltensis M a y., Pecten pseudobeudanti D e p.
et Rom., Anomia ephippium aspera P h i 1., Pitaria incrassata S o w., Miltha incras-
sata subscopulorum d’O r b., Ringicardium hörnesianum Grat., Pitaria lilacinoides

Schaff., Pitaria transversa H ö 1 z 1., Thracia eggenburgensis Schaff., Pholas des-

moulinsi B e n., Oxystele amadei magneolata S a c c o, Fusus cf. fasciculatus W o 1 f,

Katica burdigalensis M a y., Pirula burdigalensis S o w., Cassidaria taurinensis S a c c o.

Ouant’á la molasse de Suisse (Rutsch), les espéces communes sont seulement Pirula
burdigalensis S o w. et Pholas desmoulinsi Ben., espéces burdigaliens typiques.

D’aprés la fauné on ne peut donc pás contester l’áge burdigalien des gisements
du mur du charbon aux environs d’Egercsehi— Ózd. Cela va sans dire, que la fauné con-
tient aussi des elements de l’étage Aquitanien, mais ce sont des formes du Miocéné infé-

rieur en generál. Le charactére des faunes aquitaniennes (Eger, Klintinghoved, Thalberg,
Bazas) est différent ; les formes characteristiques, qui n’apparaissent dans l’étage burdiga-
lien y sont absentes (Pecten hornensis, P. pseudobeudanti, Chlamys palmata, Pitaria

lilacinoides, Cardium hörnesianum, Pirula burdigalensis, Katica burdigalensis etc.)

Les éléments oligocénes supérieurs (Chatt) dans la fauné sont représentés pár deux
espéces: Cardium cingulatum Goldf., et Pitaria incrassata. Mais le Cardium
cingulatum est une espéce, qui persiste jusqu’au Burdigalien, donc sa présence ne dit rien.

Tandis que la Pitaria incrassata — forme citée dans tous gisements oligocénes — ne posséde
dans le Chatt et dans l’Aquitanien qu’un tvpe á peine variable, dans le Burdigalien au
cours de l’evolution polyphylethique il apparait á cöté d’elle les espéces Pitaria schafféri

(Bassin de Vienne), P. interscalaris (Francé) et les autres espéces de Pitaria du Miocéné
moyen (gigas, islandicoides, islandicoides grundensis)

.

On peut considérer comme un
autre argument contre l’áge Chattien l’apparition des formes mediterranéennes du Sud
dans la fauné en question (Psammobia lahordei, Tudicla rusticula, Lutraria lutraria).



RÖVID KÖZLEMÉNYEK

RENDELLENES FEJLDÉSÜ AMMONITES A GERECSE-HEGYSÉG
KÖZÉPS LIÁSZÁBÓL

JÁMBOR ÁRON

összefoglalás : 1953-ban a Gerecse-hegység É-i oldalán lev Tölgyháti kfejt középs-
liász mészkövébl egy olyan Lytoceras példány került el, amelynek fmétszetében a szeptumok
rendellenes módon két Ízben hátrafelé domborodóak, mint a Nautilusok kamraválaszfalai. Ebbl
a cikk az állat élethelyváltoztatására következtet.

Az A mrnonoidea rendbe tartozó smaradványok kamraválaszfalai — szeptumai —
általában elre domborodóak [1, 2, 6]. Csak az egyéni fejldés korai szakaszán épül

néha nautiloid jelleg, homorú szeptum is.

A Gerecse-hegység É-i oldalán, a Lábatlan községtl D-re lev Tölgyháti kfejt
középsliász, halványvörös mészkövébl került el egy kifejlett Lytoceras példány,

amely egyéni fejldése folyamán két ízben : elször egy teljes kanyarulaton (16 gáz-

kamra), másodszor egy fél kanyarulaton (7 gázkamra), hátrafelé domborodó nautiloid

kamraválaszfalat épített. (Lásd 1. ábra és 1. kép.) Az adnéti fácies mészkbl származó

példány fels fele hiányzik, alsó fele a csiszolás közben megsemmisült. így lobavonalai

sem vizsgálhatók. A példány fmetszetén 10 mm átmérig nem lehet a szeptumokat

felismerni, valószínleg a megtartás gyengesége miatt. Innét kezdve azonban minden
szeptum világosan kivehet a ház fmetszetében. Az els tíz szeptum normálisan elre-

domborodó. A tizenegyedik enyhén hullámos. Rajta kb. egyenl mértékben van domború
és homorú felület. A huszonegyedikig határozottan homorú, nautiloid válaszfalat látunk.

A következ négy szeptumon a homorú és domború felületek aránya többé-kevésbé

egyenl, a huszonhatodik és huszonhetedik szeptum azonban ismét határozottan nauti-

loid. A huszonnyolcadik közel sík felület ; ezután a harmincharmadik szeptumig ismét

ammonoid a szeptumok alkata. A liarmincnegyedik közel sík, enyhén elredomborodó,
majd a negyvenedik szeptumig ismét nautiloid kamrafalalkotást látunk. A negyven-

kettedik, ismét sík felület szeptum után a még meglev negyvenhetedikig ismét szabá-

lyos ammonoid kamraválaszfal látszik. LTtána valószínleg már a lakókamra követke-

zett, ez azonban, mint a Lytocerasok jó részénél, itt is hiányzik.

A különös Ammonites-ház nautiloid jelleg, szeptumos részén, a gázkamrák
bels oldalán a szeptumoktól egyenl távolságra, háromszög metszet duzzanat látható.

Ez lehet esetleg a bels kanyarulat küls bordája ; ebben az esetben azonban válasz

nélkül marad a kérdés, miért hiányzik ez a duzzanat ott, ahol a szeptumok elre dombo-
rodóak?

A szeptumok irányának váltakozása következképpen magyarázható : az Ammo-
nitesek lakókamráikat általában olyan viszonyok között építik, hogy gázkamráik bels
nyomása nagyobb, mint a tengervíz hidrosztatikai nyomása [3]. Nyilvánvaló, hogy
ennél az egyednél elször 16, másodszor 7 kamra felépítése közben a hidrosztatikai nyomás
nagyobb volt, mint az állat kamráiban lev gázé. Mivel a két nyomás viszonya szabja
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meg a kamra domborulatának irányát 3] a következ esetek lehetségesek : 1. A ‘gáz-
kamrákban lev gáz nyomása csökkent, a víz nyomása közben állandó maradt. 2. A°gáz.
nyomása változatlan maradt, de a víz nyomása azaz a vízréteg vastagsága ntt az állat
felett. 3. A gáz nyomása csökkent, s ezzel párhuzamosan ntt a víz nyomása.

Mivel a váz felépítésébl egyébként az állat normális voltára következtethetünk,

a kamrákban lev gáz nyomását állandónak vehetjük, s így a jelenséget, mint legvaló-

színbbel a 2. lehetséggel magyarázhatjuk. Ebben az esetben feltehet, hogy a pelágikus

életmódú állat, valamely kémiai-fizikai vagy biológiai tényez hatására ideiglenesen

mélyebb tengerrégióba került és rendellenesen hátradomborodó kamráit itt választotta

el. Az állat élethely változtatását bizonyíthatja az is, hogy a kétféle domborodó szeptu-

mok között 1—1 átmeneti sík szeptuin is kifejldött.

Hogy az állatot mi kényszerítette élethelye változtatására, ebbl az egy példány-

ból megállapítani nem lehet ; további vizsgálatok azonban erre is fényt deríthetnek.

Haas O. [1] által a Hysteroceras varicosum S o w.-nak egy példányán megfigyelt

lobavonal visszafordulás is valószínleg az egész szeptum visszafordulásával áll kapcso-

latban. Mivel azonban ennek a Hysteroceras varicosnm S o w. szeptumfelépítését nem.

ismerjük, az itt ismertetett Lytoceras lobavonala ismeretlen, a kérdés egyelre biztosan

nem dönthet el.
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An Ammonite of abnormal development from the middle Liassic of the Gerecse
Mountains, North Central Hungary

A. JÁMBOR

The Lytoceras specimen to be described, found in tlie middle Iáassic limestone of

the Gerecse Mountains in Transdanubia, has built in the course of its evolutiou partly

nonual, convex septa, and partly concave, nautiloid ones. Up to the diameter of 10

millhnetres ncf* septum is recognizable. From there on, 47 speta are visible, which are

divided as follows : Convex ammonoid ones are Septa 1 — 10., 29— 33. and 43— 47. Concave
nautiloid ones are Septa 12—27., and 35— 41. The intennediary Septa 11., 28., 34. and
42. are pláne ones, as seen in Fig. 1., showing a polished section in the synnnetry
pláne. Such a phenomenon was known up till now from the embryonal stage of the
development of Ammonites. However, O. Haas mentions a specimen of Hysteroceras

varicosum (S o w). the lobé lines of which are inverted in three of the septa. According to

a personal connnunication by B. G é c z v, the reason fór that could be the same kind of

abnormal development as seen in our specimen. The problem cannot be solved at present,

however, as the symmetry-plane section of the specimen of H a a s is unknown and as one
part of the present Lytoceras was dissolved (Adneth facies) and the other one was ruined
in the course of polishing.

From the cireumstance that the Lytoceras has built septa of changing directiou,

the author has concluded that the.animal has secreted the convex ones in a more shallow,
the concave ones in a deeper sea.



HAZAI COCCOLITHOPHORIDA VIZSGÁLATOKRÓL

ORAVECZ JÁNOS

ö sszefoglalás : A Coccolithophoridák csoportjával bvül mikropaleontológiai vizsgálatok
újabb adatokat szolgáltatnak a képzdmények rétegtani, faciológiai megismeréséhez.

Vadász E- professzor régóta fölhívta figyelmünket a hazánkban még nem
vizsgált, de külföldön ma már rendszeresen tanulmányozott fontos éllénycsoportra.

A Coccolithophoridákkal foglalkozó irodalom nemcsak a formák leírását, hanem réteg-

azonosításra való rétegtani felhasználásukat is bizonyítja.

A Coccolithok — tengeri Ostorosok, Coccosphaerák testét borító mészanyagú
lemezkék — a mai mélytengeri globigerinás iszap jelents hányadát szolgáltatják.

Fosszilisan Deflandre szerint a juráig visszamenleg a legtöbb tengeri képzd-
ményben megtalálhatók, kzetalkotó módon az írókrétában jelennek meg.

Rendszerezésük nem követi a Linné szerinti beosztást. Mivel teljes példányok

.a kzetmintából csak elvétve kerülnek el, a fosszilisan ismert, széthullott házelemeket

alaki tulajdonságaik szerint osztályozzák. A jelenlegi rendszerezésnél, a Heliolitli és

Ortholith csoportokat különböztetik meg. Rétegtani vizsgálatokra fleg az Ortholith

csoport Coccolithjai (Discoasteridae, Braarudosphaeridae családok) használhatók. A Helio-

lith csoport kevésbé jellegzetes, tagjainak többsége a teljes ház hiányában, valamint

a korongocskák keresztmetszetének ismerete nélkül nem határozható meg.

A szokásos mikrofaunisztikai vizsgálatok elkészítésénél, iszapolásnál ezeket

a szervezeteket tartalmazó 0,1 mm alatti szemnagyságrészleg figyelmen kívül marad
és így a Coccolithok nem kerülhetnek mikroszkóp alá.

A Coccolithophoridák vizsgálatához szükséges anyag elkészítése egyszer, nem
vesz hosszabb idt igénybe, mint a megszokott módszerek, mintaanyagigényé minimális,

a pollenvizsgálathoz használt, nagy nagyítású mikroszkópon kívül nem kíván különleges

eszközöket.

A vizsgálati anyag elkészítésénak lényege az anyag fellazítása és a megfelel,

5— 30/í-os szenmagyságtartománv kiválasztása. A szitasorozat legfinomabb tagján

átmossuk az anyagot és a fennmaradó részen a szokásos mikrofaunisztikai vizsgálatokat

végezzük el. Az átmosott anyagból a megfelel szemnagyságot legegyszerbben kiépítés-

sel választhatjuk ki, ugyanis a súlyához képest nagyfelület Coccolith az agyagásványokat

kivéve a legtovább lebeg. Az anyagotb vízzel, szk keresztmetszet üvegben, kémcsben
jól felrázzuk és körülbelül 3 órai állás, vagy ezt helyettesít 5 perces centrifugálás után

a leülepedett rész legfels rétegébl egy cseppet fedleniezre teszünk és beszárítás után

kanadabalzsammal tárgylemezhez ragasztjuk. A preparátumokat legalább 700-szoros

olajimmerziós nagyítással vizsgáljuk.

A formák felismerése a nagy nagyítás ellenére, csak a lapos, jellegtelen alakoknál

igényel nagyobb gyakorlatot, legtöbbjük a beágyazástól eltér, nagyobb törésmutatójá-
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1 2 3

1 Zygolithus dubius D e f 1. + +

Ismolithus recurvus D e £ 1. . +

Coccolithus cruciaius Samara y&Lazareva +

Braarudosphacra bigelowi (G. & B.) D e f 1. + + +

Penima rotundum K 1 u m p p + +

;

Micrantholithus flos D e f 1. f

j

Discoaster bramlettei Martini +

,
Discoaster pentaradiatus Tan Sin Hók + +

Discoaster plebeius Martini + +

Discoaster distinctus Martini + +

t

Discoaster crassus Martini +

Discoaster barbadiensis Tan Sin Hók + +

Trochoaster simplex K 1 u in p p +

Rhabdolith + +

1 . Szarmata molluszkás agyag Sopron.
2. Középsoligocén agyag Óbuda.
3. Alsóeocén operculinás márga Tatabánya.

val és mértani szabályosságú formájával még töredékben is könnyen felismerhet és

meghatározható.

A Coccolithok eredeti anyaga CaC03 , de egyesek a bezáró üledék kzettéválása

során átkovásodhatnak, st vegyszerekkel szemben a pollen anyagához hasonló ellen-

állást tanúsítanak. A preparátum készítésénél mészanvagú szervezetekként kezeljük,

6 Földtani Közlöny
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az elkészítéshez használt eszközöket minden minta után gondosan meg kell tisztítani,

sósavval kiöblíteni.

Módszertani — nem rendszeres anyaggyjtésbl származó — kísérleti jelleg

vizsgálatok alkalmával elkerült és meghatározott Coccolithophoridákat a következ
táblázat foglalja össze.

Eddigi elzetes kísérleti vizsgálataink tapasztalatai szerint az érdemleges rnikro-

paleontológiai tanulmányokat a Coccolithophorida-félékre is ki kell terjesztenünk.

Über Coccolithophoriden-Untersuchungen in Ungarn

J. ORAVECZ

Die durch die Untersuchungen an Coccolithophoriden erweiterten mikropaláonto-
logischenStudienliefemneuere Anhaltspunkte zr stratigraphiseh-faziologischen Erkennt-
nis dér sedimentaren Bildungen. Diese Arbeit ist erster Versuch in Ungarn in dieser
Riehtung, und bedeutet nur den Anfang einer grösseren Arbeit.



NEOCALAMITES ÉS ? NEOCALAMOSTACHYS A MECSEKI LIÁSZBÓL

NAGY I. ZOLTÁN

(XXV. táblával)

A mecseki liászkori kszénösszlet flórájáról több régi munka megemlékezik, de

ezek rendszerint nem mennek tovább a listaszer névközlésnél. 1956-ban a begyjtött

smaradványanyag alapján összefoglaltuk a fenti flóra eddig ismert együttesét. Az azóta

folyamatosan haladó gyjtések anyagát kisebb ismertetésekben publikáltuk.

Az alábbiakban ismertetem a Neocalamites génusz hazai elfordulását és egy sporo-

fillum maradványát, amely valószínleg azonos a Neocalamostaehyssal. Mindkét adat

érdekldésre tarthat számot elssorban florisztikai-származástani vonatkozásai miatt.

Neocalamites efr. meriani (Brongniart) Halle. Lelhely : 1954. Zobák—
Magyaregregy közötti úton a 13. sz. km-knél történt alkalmi gyjtés. Ivözépsdogger,

sötét agyagmárgából, amelyek közé meszesebb padok is betelepülnek.

A Neocalamites nem a kszénösszlet anyagából eddig nem került el. Az 1954.

évi földtani vizsgálatok során Komló környékén, liász fölötti szürkés márgásból növény-

maradványok kerültek el, amelyek tüzetesebb vizsgálat után Neocalamites maradványá-

nak bizonyultak. Miután a középsdoggerben, tehát magasabb emeletben elfordul,

a továbbiakban most már az alsóbb liász szintekben is számolhatunk a jelenlétével.

Ersen átalakult, vasas-mangános képzdménnyel bevont lenyomat. A lelet

a szár kezd tagja a gyökérzet egy részével, ami besodort pertközeli egyed maradványára

utal. A maradvány teljes hossza 125 mm. Ebbl a szártagra 60 mm esik, ennek szélessége

20 mm. Párhuzamos hosszanti bordázata van, a bordák száma 22—24. Nodus és levél-

örvök nem figyelhetk meg, a töredéknek ez a része már hiányzik. Mindezek ellenére

a szártag jellegzetes skulptúrája igen jól felismerhet. Nagyon hasonlít a Bamberg
melletti, sassendorfi leletek példányaihoz. Hogy a génusz eddig nem jutott tudomásunkra
a mecseki liászból, ez gyjtési okokra vezethet vissza. A mecseki felsliász, illetve alsós-

középsdogger mészmárgák elég sok besodort növénymaradványt tartalmaznak. Ez a

lelet is ilyen jelleg.

? Neocalamostachys sp. ind.

XXII. tábla, 1 — 4. ábra

A Calamites és Equisetites sporofillum viszonyai már elég régen ismeretesek.

A Calamostachys mint génusz név Schimpernél szerepel elször (1869). Az Equise-

tostachys név pedig Jongmanshoz fzdik, aki azt 1927-ben közli elször flóra-

listában felsorolva. Ez tehát nmén nudum.
A kelet-thüringiai keuperbl 1912-ben elkerült a Calamites mesozoicus C o m p-

t e r faj maradványa. Ezt R o s e 1 1 (1954, 618) a Neocalamites génuszba sorolja. K r á u-

s e 1 szerint (1954) a szisztematikai — származásiam besorolási problémán kívül érdeke

-

6*
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még a lelet azért, mert els ábrázolása a Keocalamites ág fels, termrészének (C o m p-
ter, I. tábla, 1 — 2. ábra). Kráusel megjegyzi (1958), hogy hasonló, tobozszer
képleteket Sassendorfból is ismer. Az teljesen megegyezik Compter ábráival. Ugyan-
ilyen leletet Kuhn is közöl (1957).

A mecseki példányok szürkésfekete, kemény kszénpalában talált lelapított,

eléggé torzult maradványok. Három, többé-kevésbé ép lenyomat dimenzionális adatai

:

1. 50 x 20 ; 2. 38 X 20 ; 3. 50 x 22 mm, ez utóbbi 40 mtn-es szárral együtt volt.

A virágzattengely mindegyiken ép. A sporangiumok és a sporangiumtartó nyelek

nem ismerhetk fel határozottan. Góczán F. pollennyerési feltárásai is eredménv-
telenek voltak. A sporangiumokat borító fedlevelek mindegyiken jól felismerhetk,

elég erteljesek. Alakra leginkább a paaeophytikumi Palaeostachya Calamites típus

virágzatára emlékeztet.

A nyélen semmi levélképlet nincs, ami egyéb makroszkopikus összehasonlításra

felhasználható volna. A meglev habituskép és bélyegek alapján viszont határozottan

el lehet választani az Equisetitestl.

Hogy a Calamitaceae csoport fejldési vonala átmegy a mesophytikumba azt

mikro és makro maradványok már bizonyítják. Calarno-spórákat Góczán F. kimuta-

tott a mecseki liászból. Kétségkívül rokonságban áll az Equisetites csoporttal, de a Neocala-

mites semmiképpen sem genetikai eldje ezeknek, hanem velük egy párhuzamosan futó

fejldési sor. Utolsó alakjai a Calamiták népes paleophytikumi csoportjának.
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1013, 1955. — 2. B r o w n e, J.: Xotes on the Cones of Calamostachys type in the Renault et Co. collec-

tion. Ann. Bot. Yol. 39, 1925. — 3. Compter, G.: Revision dér fossilen Flóra von Sassendorf bei Bam-
berg. I. Sporenpflanzen. Z. Xaturwiss. 83. pp. 81— 116, Leipzig, 1912. — 4. F r e n t z e n, K.: Equisetaceen
des germanischen Keupers. Pál. Zcitschr. Bd. 15, 1933. — 5. G ó c z á n, F.: A komlói liász feketekszén-
telepek azonositására irányuló pollenanalitikai (palynológiai) vizsgálatok. Ann. Inst. Geol. Publ. Hung. ,

Vol. 45, Fasc. 1. 1956. — 6. H a 1 1 e, T. G.: Zr Kenntnis dér mesozoischen Equisetales Schweden. Kgl.
Svenska Vetensk. Handl. 43, Xo. 1. 1908. — 7. H ar r is, T. 51.: Rhaetic Floras. Biolog. Rew. Vol. VI.
Xo. 2. 1931 . — 8. Kráusel, R.: Die Juraflora von Sassendorf bei Bamberg. I. Senckenbergiana Eeth.
39, 1/2 1958. — 9. Z e i 1 e r, R.: R’Appareil fructificateur des Sphaenophyllum. Mém. Soc. Géol. Franc.
I’aléont. Mém. Xo. 11. 1893. -— 10. Zimmermann, W.: Die l’hylogenie dér I’flanzen. Jena, 1930

TÁBE-VMAGYARÁZAT — TAFEEERKEÁRUXG

1
—4. ? Xeocalamostachys lenyomatok a mecseki liászból.
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A Nemzetközi Geológiai Konpresszus 1960-ban (Kopenkágában) tartandó XXI.
ülésezésével kapcsolatosan magyar Kongresszusi Bizottság alakult a M. Tud. Akadémia,
Orsz. Földt. Figazgatóság, Mv. Minisztérium, M. Áll. Földtani Intézet és a M. Föld-
tani Társulat képviselibl. Elnök Vadász E., ügyintéz Pantó G., tagok:
S z á de c k y-K a r d o s s E., Meisel J., Sztrókay K. I., Benk F.. Kertai
Gy., Fülöp J. A bizottság látja el a jelentkezések, ill. eladások véleményezését
és a magyar küldöttség megszervezését.

Elhalálozás

1959. szeptember 16-án, 62 éves korában, a felépülés kezdetén, váratlanul hunyt
el Kertész Árpád tagtársunk, a M. Áll. Földtani Intézet szakfordítója. Elhunyt
tagtársunk földtani szakfordítással a felszabadulást követ idkben kezdett foglalkozni,

azt megelzen kiterjedt nyomdászati ismeretekre és széleskör szakgyakorlatra tett

szert. 1952 óta tagja a M. Áll. Földtani Intézetnek. Az ott töltött id alatt sok idegen
gondolatot tett hozzáférhetvé, és sok magyar eredményt tolmácsolt külföld felé. Mun-
káját elmélyülés, alaposság, hitelesség, t magát példás kollégialitás, meleg emberség és
nagy szerénység jellemezte. Hamvait a Farkasréti temetben helyezték örök nyugalomra.
Sírjánál a munkatársak és a M. Áll. Földtani Intézet nevében Vida Tamás mondott
búcsúbeszédet.

A Magyar Állami Földtani Intézet, megalapításának 90. évfordulója alkalmából,
1959. szeptember 15—23 között nemzetközi nyilvánosságú ,,Mezozóos Konferenciát''
rendezett. A konferencia célja a meghívóban adott megfogalmazás szerint : „áttekintést
nyújtani a mezozoikum-kutatás jelenlegi helyzetérl, valamint hazai és külföldi tapasz-
talatok alapján eszmecserét folytatni a mediterrán régió mezozóos képzdményei további,
egységes szempontú vizsgálatának lehetségeirl”.

A konferencia lefolyása :

szeptember 75. de. 70 óra

A konferenciát Hevesi Gyula akadémikus nyitotta meg, ezt követen és
késbbiek során Vadász E., Nalivkin, D. V., C o x, L. R., Lévárdi J.,Benk F., Bese V., S'a t s z k i j, N. Sz., Ilié, N., S z 1 a v i n, V. I., M r o z o v-
s k i, M., T o 1 d e, O., Hoppé, W., Kacsarava, I. V., K a h 1 e r, F., Kalu-
g i n, P. I., Andjelkovic, M., V i a 1 o v, O. Sz., Földvári A., D o m b a i

T., R i c o u r, J. üdvözölték a 90 éves M. Áll. Földtani Intézetet, a „Mezozóos Kon-
ferenciát” és résztvevit.

Az üdvözlések után Fülöp József igazgató jubileumi megemlékezése zárta le

a konferencia ünnepélyes megnyitását.
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Eladóülések :

szeptember 15. du.

Vadász E.: A magyarországi mezozoikum alapvet kérdései.
Az eladás után intézetlátogatás következett, majd ismerkedési összejövetel az

Intézet dísztermében.

szeptember 16. de.

A

)

terem :

H o r u s i t z k y F.: Magyarország triásza a nagyszerkezet tükrében
G ó c z á n F. : A dunántúli és alpi triász csigafaunák rétegtani értékelése
Balogh K.: Az észak-magyarországi mezozoikum
Véghné Neubrandt E. —Oravecz J.:A Gerecse- és Vérteshegység

e lstriász képzdményei

B) terem :

K a s z a p A.: Dogger rétegek a Villányi-hegységben
A n d j e 1 k o v i c, M.: Jugoszlávia fosszilis Tintinnidái
Szabóné Drubina M.: A bakonyi liász mangántelepek
Benkné Czabalay L.: Magyarországi krétaidszaki csigák
G ó c z á n F.: A bakonyi szenon palvnológiája
Nagy I. Z.: Gerecsei aísókréta Cephalopodák

szeptember 16. du.

A

)

terem :

N o s z k y J.: Magyarország jura képzdményei
Géczy B.: A bakonycsernyei Tzkövesárok jura rétegsora
S z a z o n o v, N. T.: Szovjetunió európai részének jura üledékei
Sierert s-D o r e c k, H.: Titon Crinoideák a Bakonyban
Víg h G.: A gerecsei jura üledékek fácieskérdései

Szabó I.: A tatai mezozóos rög jura képzdményei
Szörényi E.: Magyarországi mezozóos Echinodermaták
Bachmaver, F r.: Az alsó-ausztriai szirtek (Wasehbergi öv) mezozoikuma

B

)

terem :

F u s á n, O.: A Nyugati Kárpátok új -paleozoikumának fejldéstörténete
Wienholz, R.: A mezozóos üledékképzdés néhány sajátosságáról ÉK-Német-

országban
S z 1 a v i n, V. I.: Alsó-felstriász üledékek rétegtani kérdései
Hoppé, W. : A németországi alsó és középs tarka homokk ciklikus tagolódása
P a n t ó G.: A rudabányai vasérctelep
Mészáros M.: A perkupái gipsz-anhidrit terület

szeptember 17. de.

A

)

terem :

Fülöp J.: Magyarország krétaidszaki képzdményei
Erisztavi, M. Sz.: A kaukázusi kréta idszak üledékei
M a

j
z o n E. : A magyarországi globotruneanás üledékek

Barnabás K.:A magyár bauxittelepek rétegtani helyzete
B árdossy Gv.: A magyar bauxit összetételének és keletkezésének kérdései

B eneszla vszkij, Sz. I.: A Szovjetunió mezozóos bauxitjai

B) terem :

Na g y E.: A Meesekhegységi triász

Nagy I. Z.: Mecsek-hegységi liász növénymaradványok
W e i n Gy.: A K-i Mecsekhegység szerkezeti kialakulása
Kuruc z né S i d ó M.: A yékényi cenomán márga
E á d a A.: A mecseki liász kszén
Pa ál né S o 1 1 M.: Az ajkai kréta kszéntelepek szénkzettani vizsgálata
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szeptember 17. du.

Autóbuszkirándulás a Budai-liegységbe. Vezette : Horusitzky F. Útirány :

Sashegy— Ördögorom— Budaörsi Határút

szeptember IS- de.

A ) terem : s

Mahel, M.: A mezozoikum kifejldése a Ny-i Kárpátokban
Vialov, O. Sz.: Az ÉK-i Kárpátok mezozoikuma
Patruliüs, D.: A K-i Kárpátok kristályos masszívumának mezozóos takarója

C o r d a c e a. A.—R aileanu, G.: A D-i Kárpátok mezozoikuma
Raileanu, G.: A román Kárpátok jurája

Ilié, M.: Az Apuseni-hegység krétájának rétegtani felosztása

Petkovic, K.—Markovié, B.-Veselinovic, D.-Andj elkovic,
M. —P e j

o v i c, D.—P a s i c, M.: A jugoszláviai mezozoikum

B) terem :

K ö 1 b e 1, H.: A mezozoikum sföldrajza az NDK síkvidéki területén a szomszé-

dos vidékek tekintetbevételével
Pozaryski, W.: A dán— lengyel geoszinklinális mezozoikumának rétegtani

szelvénye
Kaptarenko— Csernouszova, O. K.: Az ukrán SzSzK mezozoos üle-

dékeinek rétegtana
K a c s a r a v a, I. V.: Grúzia dániai emelete és annak összehasonlítása a mediter-

rán provincia hasonló üledékeivel

K a 1 u g i n, P. I.: A Köpet Dag-i felskréta üledékek rétegtani vázlata

R a m o v s. A.: Szlavónia triászának kifejldése

K r u t z s c h, W. : A németországi mezozoikum spórarétegtanának helyzete

Horváthné Deák M.:A Bakony-hegység apti képzdményeinek és bauxit-

telepeinek palynológiai vizsgálata

szeptember 18. du.

Viták, megbeszélések, este pedig a margitszigeti Nagyszállóban bankett a „Mezo-
zóos Konferencia” résztvevinek tiszteletére. A bankettet a Magyar Földtani Társulat

rendezte

.

szeptember 19—22.

Három négynapos autóbuszkirándulás :

A

)

kirándulás : A Gerecse.-, Vértes- és Bakony-hegység mezozoikuma. Vezet :

Fülöp J. és Noszky J. Útvonal: Budapest— Lábatlan (Gerecse-hegység triász,

jura és kréta képzdményei) —Tata (triász-jura és kréta képzdmények) — Gánt (bauxit-

telepek) — Bakonvcsemye— Zirc—Szentgál (jura-kréta) —Úrkút (üledékes mangán-
telep) —Sümeg (felskréta) —Csopak— Balatonarács (triász) —Budapest.

B

)

kirándulás : A Mecsek- és Villányi-hegység, valamint a Balaton-felvidék
mezozoikuma. Vezet: Hetényi R., Nagy E-, Wein Gy. (Csopak— Balaton-
arács : Noszky J.). Útvonal: Budapest— Pécs— Patacs (werfeni rétegek) — Pécs—
Hosszúhetény—Márévári-völgy (középs triász ; felstriász homokkösszlet

;
greszteni

fácies jura, alsókréta trachidolerites összlet) — Csamóta—Nagyharsány— Villány
(dinári típusú középs triász ;

kallóvi, oxfordi rétegek, alsókréta bauxit) — Pécs— Balaton-
fiired (alpi típusú alsó-, középs triász) —Budapest.

C) kirándulás: Észak-Magyarország mezozóos hegységei (Gömöri-karszt, Ruda-
bányai-hegység, Bükk-hegység) . Vezet: Balogh K. és Pantó G. Útvonal:
Budapest—Miskolc—Aggtelek—Jósvaf— Perkupa—Szöllsardó (gömöri típusú triász)

— Rudabánva (rudabányai típusú triász és metaszomatikus vasérc-telep) -Bükkszent-
kereszt— Lillafüred— Dédestapolcsány— Eger (anizusi és ladini vulkanizmus

; tengeri
kifejldés karbon-perm-triász üledéksor

;
gozaui fácies szenon

;
felskréta bázitok)

— Budapest.
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szeptember 23.

Eladóülések :

A

)

terem :

K e r t a i Gy.: A mezozoikum kolajföldtani jelentsége
Szentes F.: A magyarországi mezozóos kéregmozgások
Szlávin, V. I.: A közbens tömegek problémája az alpi geoszinklinális területén
Schmidt E. R.: A mezozóos kratoszinklinálisok kialakulásának geomecha-

nikája
Ilié, M.: Tektonikai jelenségek az Apuseni-hegységben
P a n t ó G. : Mezozóos magmatizmus Magyarországon

B) terem :

D e v i d é D. N.: Horvátország krétája az új kutatások tükrében
G li e o r g h i u, C.: A marosi szoros krétája és eocén képzdményeinek üledék-

képzdési viszonyai
Murgeanu — Patrulius, D.: A román Kárpátok és elterük mezozóos

képzdményei
K a í u g i n, P. I.: A K-i Kárpátok felskréta flisének rétegtana
Patrulius, D.: A moesiai tábla mezozoikuma

szeptember 23. du. Záróülés

A külföldi delegációk vezetibl álló díszelnökség záróközleményét F ü 1 ö p J.
igazgató felkérésére Vida T. olvasta fel. Ebben hozták nyilvánosságra a Mezozóos
Munkabizottság megalakulását, amely a konferencián résztvett külföldi delegációk és

egyes hazai szakemberekbl áll. A Mezozóos Munkabizottság javaslatokat dolgozott ki

a mezozóikumkutatás megvalósítandó legfontosabb feladatairól s a nemzetközi együtt-
mködés kialakításáról.

Következkben ismertetjük a záróülés plénuma által is jóváhagyott munka-
programot :

,,1. A mezozóos Thethys üledékképzdési viszonyainak szemléltetésére kívánatos
volna országonkénti és emeletenkénti fáciestérképek szerkesztése, korszer anyagvizsgá-

latok és faunisztikai vizsgálatok alapján, amelyeket késbb egységes szintézisben foghatunk
össze.

2. Kívánatos lenne az alapszelvények és alapfaunák revíziója és az erre vonatkozó
dokumentáció kölcsönös közlése.

3. A nemzetközi együttmködés feladata lenne a fácies övék és a nagyszerkezet

összefüggéseinek tisztázása.

4. Kívánatosnak tartjuk a mezozoikumon belül a regionális jelleg fácies-meg-

jelölések pontos definícióját (pl. wettersteini mészk, guttensteini dolomit, északi és dél-

alpi fáciesek, hallstadti mészk, Hierlatz-fácies stb.) és e fogalmak használata indokolt-

ságának a tisztázását.

5. A mezozóos magmatizmussal kapcsolatban kívánatos a kronológiai, genetikai

és nevezéktani álláspontok egyeztetése.

6. Hasznos feladat volna a mezozóos orogenezisre vonatkozó tapasztalatok kicse-

rélése.”

„A Mediterráneum és a hozzá kapcsolódó területek mezozóikumkutatásának
ügvét a lezajlott konferencia elssorban a specialisták közötti személyes kapcsolat kiala-

kításával szolgálta. Bármiféle hivatalos szervezet felállításának terve nélkül az itt kötött

baráti együttmködési szálakat a meglev nemzetközi szervezeti keretekben (Nemzet-

közi Földtani Kongresszus, Kárpát-Balkáni Földtani Egyesülés, Kölcsönös Gazdasági

Segítség Tanácsa stb.) szorosabbra akarjuk fzni és tovább akarjuk építeni.

Aimak érdekében, hogy a mezozóikumkutatás szolgálatában egymást könnyeb-

ben megtaláljuk, egymás munkáját ismerve, támogatva nagyobb lendülettel halad-

hassunk elre, alábbiakat javasoljuk:
1. A M. All. Földtani Intézet magára vállalja a mediterrán mezozóikumkutatás

központi titkárságának feladatait. Kapcsolatokat tart fent (dokumentációs anyagok

kicserélése, specialisták közötti közvetítés stb. útján) az érdekelt országok között.

Ehhez országonként egy-egv levelez megbízott közremködését kérjük, aki ez ügyben

az összeköttetés fenntartását vállalja. ...
2. Évente egyszer tájékoztatót állít össze három nyelven, ifjabb faunisztikai,

mélyfúrási és bibliográfiai adatokból s ezt az érdekelteknek térítés nélkül megküldi.
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3. 3— 4 évenként országos vagy nemzetközi konferencia megtartását javasoljuk.
Ezeken a felvetett összefoglaló témák egyike kerülne szimpóziumként megvitatásra és —
els szintézisként — kiadásra. Legközelebbi találkozó vezértémájaként a mediterrán
mezozoikumra vonatkozó és sföldrajzi összesítések egyeztetését ajánljuk. Magunk
részérl 10 év múlva kívánjuk mezozóos tanácskozásra összeliívni a résztvev orszá-

gokat.”
A Mezozóos Konferencián elhangzott, ill- beküldött eladások anyagát magyarul

és választható idegen nyelven teszik közzé a M. Áll. Földt. Int. Évkönyvében. A kiadvány
megjelentetésével kapcsolatos tervek és határidk ismertetése után Satszkij, N. Sz.,

Erisztavi, M. Sz. és Krutzsc h, W. tett észrevételeket. Záradékként N a 1 i v-
k i n, D. V. méltatta a konferencia jelentségét s mondott meleghangú köszönetét a kül-

földi résztvevk nevében. F ü 1 ö p J. igazgató zárószavaival ért véget a konferencia.

A Mezozóos Konferencián 70 külföldi és 170 magyar geológus vett részt, a bekül-
dött 69 eladásból 65 eladás hangzott el. Az eladások tárgykörével kapcsolatban
6 konzultációt tartottak.

A külföldi résztvevk névsora (országonként, abc sorrendben) :

Anglia : A g e r, D. V., C o x, L. R., Mrs. C o x, L. R.
Ausztria : Bachmayer, Fr., K a h 1 e r, F., Kapounék, J., P 1 ö c li i n-

g e r, B., Turnovsky, K.
Csehszlovákia: Biely, A., Brestenska, E., Cehovic, I., F u s á n,

O. , Hanus, V., K r i v i, M., M a h e 1, M., Máska, M., Senes, J., Told e, O.
Franciaország : G i 1 1 e t, S., R i c o u r, J.
Jugoszlávia : Andjelkovic, M., D e v i d é, D. N., J e n k o, K., R a m o v s,

A., Veselinovic, D.
Lengyelország: Jakubovska, L., Liszkova, J., M r o z o v s k i, M.,

Pozaryski, W., R ii h 1 e, E., Senkowiczowa, H., S 1 a c z k a, A., Svvid-
zinski, H., S w i d z i n s k a, L., Werner, Z.

Német Demokratikus Köztársaság : Hoppé, W., K ö 1 b e 1, H., Krutzsc h,

W., N e s 1 1 e r, H., Watznauer, A., Wienholz, R.
Német Szövetségi Köztársaság: Doreck, W., S i e v e r t s-D o r e c k, H.,

Zeiss, A.
Románia: B o 1 d u r, C., G h e o r g h i u, C., Ilié, M., Patrulius, D.,

Raileanu, G.
Szovjetunió : Beneszlavszkij, Sz. I., B e n j

a n o v, N. V., B o g o m o-
1 o v, N. N., C a g a r e 1 1 i, A. L., Erisztavi, M. Sz., Glinszkich, N. F.,

H a 1 i 1 o v, A. G., Himsiasvili, N. G., Kacsarava, I. V., K a 1 u g i n,
P. I., Kaptarenko— Cserno uszova, O. K., Medvedjev, Sz. V., N a 1 i v-
k i n, D. V., Pophadze, M. V., Satszkij, N. Sz., Satszkaja, J. M., Szá-
zon o v, N. T., S z 1 a v i n, V. I., Szollogub, V. B., Vahramejev, V. A.,
V i a 1 o v, O. Sz.

A nagy nemzetközi nyilvánosság és a gazdag program, a gondosan elkészített
ülések és kirándulások a magyar földtan jelents megmozdulásává avatták a M. All.

Földtani Intézet kilenc évtizedes alapítási évfordulóját.
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Vendel Miklós: A kzetmeghatározás módszertana. 754 oldal. Akadémiai Kiadó
Budapest, 1959.

Az utóbbi években örvendetesen megszaporodott hazai kézikönyveink sorából
mindeddig hiányzott egy olyan összeállítás, amely a gyakorló geológus számára a szük-
séges és használt vizsgálati módszereket foglalja egységbe. Vendel akadémikus ava-
tott kézzel pótolta ezt a hiányt ízléses kiállítású könyvével.

Az els fejezet a kzetek fizikai sajátságain alapuló vizsgálati eljárásokat ismer-
teti. Megtaláljuk itt többek között a kzetalkotó ásványok szétválasztásának módsze-
reit, a porozitás, permeabilitás meghatározásának eljárásait, a termikus elemzést és
hazai kézikönyvben elször, a radioaktivitás vizsgálatának leírását, mint a kzetek
vizsgálatának legkorszerbbikét.

Az , .Optikai módszerek” cím második fejezet 369. oldalon a könyv legbvebben,
legbehatóbban ismertetett tárgyköre. Az ásvány-, kzet- és ércmikroszkópia valamennyi
fénytani ehnéleti kérdését, a vizsgálati eljárások és a használati eszközök sokféleségét
a módszerek pontosság szerinti egymásutánjában találja meg az olvasó. A következ
fejezet a kszén kzettani vizsgálatának eljárásait sorakoztatja fel, valamennyi haszná-
latos eljárásról jól követhet ismertetést ad. A könyv negyedik fejezete „A mechanikai
üledékes kzetek sajátos kzettani vizsgálati eljárásai” címet viseli és az üledékföldtani
vizsgálatok körébl ismertet néhány vizsgálati módszert. Szerz petrográfiai beállított-

ságánál fogva itt kissé háttérbeszorultak az üledékes kzeteken széliében végzett, nem
tisztán kzettani célú, kzettani vizsgálati módszerek. így aránytalanul rövid az üledé-
kes kzetek vizsgálatában használatos statisztikai módszerekkel foglalkozó alfejezet.

Ugyanakkor kiemelésre érdemes erénye, hogy hazai kézikönyvben elször ebben a feje-

zetben találkozunk a gyakorta használt Szádeczk y-féle CPV eljárás leírásával.

Az ötödik fejezet a szemcseszerkezet statisztikus vizsgálatát és a kzetszerkezet
statisztikai elemzését, a hatodik fejezet a kzettani vizsgálatok kémiai módszereit ismer-
teti. Ez utóbbi fejezet tartalmazza a kzetszámítások eljárásait, több más fontos, mikro-
kémiai, víz- és olajtartalom-vizsgálati módszer mellett. A hetedik, rendkívül rövidre
szabott fejezet az állati és növényi smaradványok gyjtésére és preparálására vonat-
kozóan ad néhány útmutatást. A VIII., befejez fejezet a geológus gyakorlatban sokszor
használatos mikrofényképezés módszertani leírását tartalmazza, kiterjeszkedve a színes

mikrofelvételek készítésének eljárásaira is.

A könyvet az egyes fejezetek végén, a fejezetek terjedelmének megfelelen bséges
irodalmi felsorolás, függelékként kzetszámítási táblázatok, tárgya és névmutató egészí-

tik ki. A kötet 450, jól összeválogatott és szép nyomású ábrája külön is szót érdemel.

A tekintélyes ábraanyagnak jelents részét teszik ki az egyres vizsgálati eszközök és ezek
részleteinek fényépei. Szerz ezzel jelents segítséget adott a könyv* használójának
kezébe, aki ezáltal nincsen a csupán mködési vázlatrajzokkal körülírt mszerek tekin-

tetében saját találékonyságára utalva, ha egy hasonlóval valahol összekerül. Ugyan-
ezért kár viszont, hogy a jóhír és régóta bevált külföldi, különösen Leitz-gyártmányú
eszközök mellett teljesen hiányzanak a kétségkívül kevéssé változatos, de a minden-
napos gyakorlat számára jóval hozzáférhetbb hazai gyártmányú eszközök. így, a még
ritkán látott, de bevált Gamma gyártmányai mikroszkópokról nem is szólva, a luminesz-
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cencia vizsgálatoknál bemutatott két instrumentum egyike sem a mindennaposán hasz-
nált eszköz példánya.

Szerz a könyv valamennyi fejezetében h maradt ahhoz az elszóban kifejtett

szándékához, amely szerint a kezd, a gyakorlati életben mköd és a kutató geológus
számára egyaránt használható könyvet szándékozik adni olvasói kezébe. A vizsgálati

eljárások leírása, a didaktikai szempontok figyelemmeltartásával, mindvégig a leg-

egyszerbbtl halad a bonyolultabb módszerek felé. A vizsgálatok elméleti alapjait

mindenütt ismertetve találjuk, ahol szükséges, részletekbemenen is. Nem fölösleges

rámutatni arra, hogy különösen a kzetek fizikai tulajdonságaira támaszkodó vizsgálatok
közé beillesztett radioaktív vizsgálati módszer, továbbá a kzettani röntgenanalízis és

az elektronmikroszkóppal végezhet vizsgálat eljárása, mint földtani kézikönyveinkben
teljesen új szín, megjelöli a hazai petrográfiai vizsgálatok terén eddig megtett utat,

és — különösen az utóbbi — új vizsgálati területek távlatai felé nyit bíztató kilátást.

,,A kzetmeghatározás módszertana” vaskos kötete túlmutat a címében megadott
kereten. A könyv üzemeink és országszerte szépen megszaporodott üzemi laboratóriu-
maink geológusai körében máris használatban van. A vizsgálati módszerek jól követhet
összefoglalása évek óta emlegetett fájdalmas hiány volt. Ez a könyv sokat pótol ebbl,
de egyben sürgetbben veti fel a gyakorlati munkaterületek geológusainak problémáját :

Kétségtelenül idszer hasonló rendeltetés és színvonalú rétegtani, st esetleg slény-
tani módszertani összefoglalás kiadása is!

K a s z a p A.

Mosonyi E.— P a p p F.: Mszaki földtan (mérnökgeológia). Mszaki Könyvkiadó,
Budapest, 1959. 5340., 455 ábra, 72 táblázat.

A hatalmas anyagot és adathalmazt magába foglaló könyv öt frészbl áll. Az
els rész a földtani alapismereteket, a második a mszaki földtani laboratóriumi vizs-

gálatokat, a harmadik az építés földtanát, a negyedik a víz földtanát, az ötödik Magyar-
ország tájföldtanát tárgyalja.

A tizennégy7 szerz tollából származó könyv az els magyar nyelv próbálkozás,
amely a földtan és a mérnöki tudományok érintkezési területét igyekszik összefogni
és a gyakorlati szakemberek szolgálatába állítani. Úttör jellegébl és a sokféle irányú
és tárgyúi fejezet szerkesztési nehézségeibl adódik, hogy a könyv nem egészen egységes.
Varrnak fejezetei, amely7ek kitnen sikerültek és az elszóban kifejtett célkitzést igen
jól megközelítik. Sajnos, éppen a földtani részekre kell azt mondanunk, hogy kevésbé
sikerültek. Igazat kell adnunk az elszó írójának : „eleve tiltakoznunk kell olyan beállítás
ellen, mintha a mémökgeológiával foglalkozó szakkönyvek csak egyszeren egybe-
csoportosított fejezeteket tartalmaznának egyfell a földtanból, másfell a kiválasztott
mszaki tudományokból” stb. Ebben az értelmezésben a földtani fejezetek nem töltik

be hivatásukat. Egyrészt a földtanba való bevezet ismereteket adják, holott egy
ilyen jelleg könyvben már bizonyos fokú alapképzettséget fel kell tételeznünk.
Másrészt a földtani alapismeretek nem a mérnöki feladat szemszögébl szerepelnek,
nincsenek azzal szerves kapcsolatban, sokszor érthetetlenül a levegben lógnak.

Ezen túlinenleg pedig a többszöri lektorálás és átírás ellenére igen sok meg-
döbbent szakmai hiba is maradt a földtani szövegben (pl. a kolaj szakaszban : „Az
anyakzet lehet : homok, homokk, iszap, agyag, márga, mészk, dolomit, vulkáni tufa,

kvarcit”).
Reméljük ezek a hibák egy következ kiadásban kiküszöbölhetk lesznek s a könyv

egyébként igen hasznos és értékes anyaga valóban kölcsönös segítséget nyújt a geológus
és mérnök számára egyaránt. A szép kiállítás, a szemléltet, tiszta rajzok a gondos el-
készítést és szerkesztést, szép nyomdai munkát dicsérik.

V é g h n é

Andreánszky G.: Sarmatische Flóra von Ungarn (Magyarország szarmata flórája).

Akadémiai Kiadó, 1959.

Magyarország földtörténeti megismeréséhez jelents mértékben járulnak hozzá
a különböz korú képzdményeinkben mutatkozó snövényi maradványok. Ezeknek
rendszeres fölkutatását, begyjtését vizsgálatát és leírását Andreánszky G.
indította meg, a fölszabadulás utáni évek fokozódó tudományos munkalehetségeivel.
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Ilyenirányú, sajnos abbamaradt érdemes tevékenységének összefoglalása ez a díszes
kiállítású monográfia, amely a hazai szarmatakori lelhelyekrl általa és tanítványai által
gyjtött növényi maradványok leírását és összegez kritikai értékelését tartalmazza.
Szerz megállapítása szerint hazai szarmata rétegeink, újabb lelhelyek begyjtésével,
st a földolgozott lelhelyek flórája is, további gyjtésekkel bvíthetk, tehát a monográ-
fia nem adhat lezárt végleges képet a hazai szarmata flóráról. Hiánya azonban a mnek,
hogy szerz, talán saját hibáján kívül, nem vette figyelembe egyes lelhelyek mások
által ismertetett anyagát, ami gyjteményeinkben, irodalomban is hozzáférhet lehetett.

A három részre osztott munka els, általános része a bevezetben jelzett vizs-
gálati és értékelési irányelveken kívül, a magyarországi szarmata flóra eddigi tudomány-
történeti adatait részletezi. Ezután az ismertetett szarmata flóra sorrendjét közli, négy-
féle flóramegkülönböztetéssel (erdbénvei, homokk. Bánhorváti és felsszarmata flóra-

típus). A következkben dr. Schréter Z. földtani áttekintést ad, aminek alapján
a flóraelemeket 1. alsószarmata csökkentsósvízi, 2. alsószarmata szárazulati (homokk
és andezittufa), 2. felsszamiata szárazulati (agyag és fels riolittufa), 4. fosszilis fatörzs
maradványokat különböztet meg.

A második rész a szarmata növényfajok rendszertani fölsorolását, a harmadik
rész az egyes flórák rendszeres leírását, lelhelyek és tenyészeti ismertetését, végül
a magyarországi szarmata emelet flórafejldésének beható kritikai összefoglalását tar-
talmazza.

A munkát gazdag, nem mindenben kielégít irodalomjegyzék, táblázatok, térkép-
vázlatok, grafikonok, szövegábrák, regiszter és 68 fényképtábla gazdagítja és egészíti ki.

Ezen a helyen nem célunk a monográfia fitopaleontológiai, paleoökológiai, cönoló"
giai és flóra-fejldéstörténeti tartalmával foglalkozni. Erre nem tartjuk magunkat
illetékesnek sem. Egyes flórák rendszertani leírása, teljes terjedelemben, megjelent az
Állami Eöldtani Intézet Évkönyvének 44. kötetében, 1955-ben, magyar és német nyelven,
tehát ezek a részek a külföld számára is hozzáférhetk. Néhány észrevételt kell tennünk
földtani tekintetben, nemcsak azért, mert erre a címlapon külön föltüntetett módon
(Geologische Übersicht von Z. Schréter) szerz, a bevezet szerint is, elismerésre-

méltó módon súlyt helyez, hanem fként azért, mert a szarmata emelet földtörténetileg

és rétegtanilag Magyarország földtanának mindmáig sok tekintetben vitatott kérdése.

Földtani vonatkozásban tisztázatlan az ismertetett flóratípusok egymásrakövetkezésé-
nek a rétegtani sorrenddel való -egyeztetése. Szerz maga is utal arra, hogy az általa

megkülönböztetett alsószarmata és felsszarmata flóratípusok nem egyeznek a rétegtani

alsó- és felsszamiata megkülönböztetéssel, még kevésbé a magyarországi szarmata kép-
zdményeknek a kelet-európai szarmata alemeletekkel való egyeztetésével. Ebben a kér-

désben a flóraelemek meghatározása, st azok társulási típusa sem visz bennünket elbbre.
A fitopalentológia mai állapotában, a korviszonyok megállapítása nem is lehet föladata.

A flóraelemek megtartási módjának, a rétegekben való helyzetének fölismeréséhez,

ebbl következleg a flóratársaságok összesít megállapításához, az egyes lelhelyeknek
sokkal aprólékosabb rétegösszletvizsgálata, több üledékföldtani és üledékképzdési
ismeretre, szemléletre van szükség.

Üledékföldtani tekintetben semmi jelentsége nincs az egyes lelhelyek flórájának

kzettani (homokk, agyag, andezittufa, riolittufa) alapon történ megkülönböztetésé-
nek. Lévén ezekben a képzdményekben valamennyi flóraelem allotóp, más helyrl
szállított. Ezért ugyancsak semmitmondó az egyes gyjthelyek fényképe is, üledék-

földtani magyarázat nélkül. Különös figyelemmel kell lenni a kovásodott famaradványok
helyzetére, a kovásodás módjára, mikéntjére és idejére. Erre vonatkozólag kimutattuk,
hogy a kovásodott maradványok legtöbb esetben már kovásodott állapotban kerültek

abba az üledékbe, amelyben találhatók, tehát a kovásodás mindenképpen elz
kort jelez.

Sajnálatos, hogy a semmitmondó lelhely-fényképek között nincs fényképe a leírás

szerint állóhelyzet bujáki kovásodott fatörzseknek. Ez a föltárás mai állapotában már
nem látható, de homokkrétegekbl nagyon sok, kisebb-nagyobb koptatott, görgetett,

kovásodott (opálosodott) fatörzsdarab található. Ezek legnagyobb része a szarmata
eltti lepusztításból, helvéti, esetleg tortónai rétegekbl- bemosott. Tehát semmiesetre
sem szarmata flórához tartoznak. A bujáki föltárás alsó, kavicsos homokkrétegei köz-

vetlenül az alsótortónai, hólvagos-likacsos andezitre települ, jellegzetes keresztréteg-

zett, abráziós deltaüledék, hidrokvareit lencsékkel és nagyon sok felstortónai lajta-

mészktönnelékkel és szerves maradvánnyal. (Ostrea, Lucina, Arca, Anomia, Lithotham-

niurn) . Ezzel a nagvsodrú víztömegáramíással hordott törmelékkel szállítódtak az állva

maradtan betemetett kovásodott fatörzsek.
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Még nyilvánvalóbb a mikófalvi flórával kapcsolatos kovásodott fatörzsmarad-
vánvok bemosott volta. Ezek ugyanis, meghatározástól függetlenül, kétségtelenül

a nógrád— borsodi alsóhelvéti összletben (éppúgy, mint a Bakony-hegységben) általáno-

san elterjedt kovásodott fatörzsek lepusztulási termékei.

Ilyen megfontolással érthet, hogy szerz a kovásodott famaradványokat, szór-

ványos voltuk miatt, különálló flóraelemekként kezeli és flóratársaságukat hiányosan
megítéllietnek veszi. Nem tartozik ugyan a szarmata flórához, de megemlítjük, hogy
földtani ismereteink szerint, a bakonyi helvéti (nem burdigalai!) kavics-konglomerátum-
ban jellemzen gyakori kovásodott fatörzsmaradványok alapján, szerz kevés fajból

álló hegyvidéki tlevel erdségre, valamint folyóparti, platán- és dióerdségre vonat-
kozó megállapításait, találónak tartjuk.

Végül megemlítjük, hogy a monográfia foglalkozik a fosszilis flórameghatározás
nehézségeivel, a morfológiai bélyegek együttes vizsgálatának hiányaival. A flórafejldés

menete három irányzatban történik: 1. fajalakulás, új fajok keletkezésével; 2. flóra-

társulással
;

3. a növényi társaság területi eloszlásának helyzetével. A magyarországi
szarmata flórák lelhely-eloszlásából kitnik, hogy azok legnagyobb része az ország

északi részére, fként a Tokaj -Hegyaljára esik. Ez igazolja azt a földtani megállapításun-

kat, hogy a szárazulati szarmata képzdmények legnagyobb elterjedésben és változatos

kifejldésben a Mátra-hegység és Bükk-hegység északi fedhegységében, s teljes egészében
a Tokaj-Hegyalján mutatkozik.

A szarmata flóra fejldését szerz az eddigi leletek alapján, a szomszédos terüle-

tektl függetlenül, valamint a földtani egymásrakövetkezés figyelembevétele nélkül,

önállóan vizsgálja. Megállapítja, hogy a magyarországi szarmata terület nyugtalan éghaj-

latú, idben és térben, jelents változásokkal. A szarmata eltt, valamint azt követleg
a negyedkorig, nincs olyan éles id és elterjedésbeli különbség a flóra alakulásában,

mint a szarmatán belül. Legalább öt szarmata flóratípust lehet megkülönböztetni, sok,

helyben fejldött alakkal, kevés bevándorolt fajjal. A flórakép a jugoszláviai pliocénnel

sok hasonlóságot mutat, dél felé irányuló vándorlással. Ebben része lehet annak a föld-

tani ténynek, hogy a felsszarmata szárazföldi kifejldés szoros kapcsolatban van, sok-

szor elkülöníthetetlenül, a hasonló kifejldés alsópannóniai rétegektl, amibl a gerinces

faima szerint, a kelet-európai felsszarmata (kerzoni) emeletnek az alsópannóniai réte-

gekkel való idazonosítására következtetünk.

Örömmel vesszük, hogy az Akadémia illetékes osztálya ilyen monográfiák kiadá-
sára lehetséget nyújt. Szívesen látjuk, hogy az Akadémiai Kiadó ilyen tárgykör mun-
kát, szinte túlzottan díszes kiállításban jelentet meg, bár a kéthasábos szedést nem tart-

juk nagyon megfelelnek. A kizárólag idegennyelv kiadás azonban nem szolgálja a ma-
gyar szakirodalom gazdagítását s adott esetben a tárgykör iránti korlátozottabb érdekl-
dés mellett, valutaszerz vállalkozás sem lehet.

Vadász Elemér

Modell, H.: Die tertiáren Najaden des ungarischen Beckens. (A magyar medence
harmadkom Najadae-féléi.) Geol. Jahrb. 75. Hannover, 1959.

Ez a berniünket közelebbrl érdekl tanulmány a hitleri háború, kelet felé terjesz-

ked olajkutatási tevékenységében gyökerezik, a Kárpát-medence édesvízi képzdmé-
nyeivel kapcsolatban. Az 1944-ben sajtó alatt volt szedés, a* vizsgálati anyaggal együtt,
a berlini bombázás során elpusztult, s szerz az els korrektúra nyomán állította össze
újból. Szerz a magyar anyagot az Állami Földtani Intézetbl kapta meg földolgozásra,
részben 1931-ben a Balaton mellékén gyjtötte.

A tanulmányban leírt alakok földrajzi származása túlmegy a tágabb értelemben
vett magyar medence keretein, s azokat célszer lett volna mai országrészek szerinti

eloszlásban csoportosítani. A leírt fajok között rétegtani sorrendben a következ magyar-
országi alakokat találjuk : az alsóeocén, szerintünk thanéti emeletet képvisel (szerz
szerint landéni) édesvízi kszénösszletébl Unió vectensis kovmosi Mód. (Csolnok),
Polindonaia s olandri eniszti Mód. (Csolnok).

Az oligocénbe tartozó katti emelet cyrenás rétegeibl : Margaritifera inaequiradiata
hantkeni Mód. (Csolnok). Elkerülték szerz figyelmét az 1940-ben Ünio inaequiradiata
G ü m b. néven ábrázolt oroszlányi példányok, amelyek nem egyeznek az általa varietás-
ként leírt alakokkal, bordázatuk szerint inkább a Sandberger által ábrázolt típus-
sal azonosak.
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Régebbi, ina már meghaladott módon akvitáni emeletnek minsíti az Unió
schleschi JVI od. miocén jelleg alakot Salgótarjánból, ami valószínleg az alsóhelvéti
emelet koszenösszletebl származik. Hiányoznák a mecseki alsóhelvéti édesvízi rétegek-bl kikerült jellegzetes L nio-felek, amelyeknek közelebbi meghatározása kívánatos
volna.

Tortónai és szarmata emeletbeli magyarországi édesvízi rétegekbl Unio-féléket
ismerünk. Leggyakoribbak a pannóniai rétegek alakjai, amelyek közül alsópannóniai
az L nio vásárhelyi L ö r. (Tinnye, Szenttelek, Doroszló), középs- és felspannóniai

:

Unió halavátsi B r u s. (Tihany, Zalaapáti, Túr, \ örösberény, Kenese, Balatonfkajár,
Tab), felspannóniai : Potomida neumayri P e n. (Baltavár, Dióskál, Köbölkút) Unió
matyasovszkyi Hal. (Túr, Bazin), Unió neszmélyensis Hal. (Neszmély), Unió partschi
P e n. (Köbölkút, Kurd, Köttse, Daka, Doroszló), Sinanodonta mactriformis B r u s.
(Vaszar, Karád), Sinanodonta brandenburgi B r u s. (Kenese, Fonyód, Balatonfkajár,
iihany), Anodonta rothi L r. (Kurd), végül az alsópannontól a felspannon végéig
általánosan elterjedt, az Unió wetzleri néven a felspannóniai zárórétegekre sokáig jel-
lemz szintjelzonek tartott Murgaritifera flabellata traiani II i c h. néven leírt alak (Bese-
ny, Ács, Szny, Almás, Fonyód, Peremarton, Zsid, Érd, Pestszentlrinc, Csákvár,
Baltavár, Köbölkút, Neszmély).

Levantei emeletbe tartozó alakok az alföldi artézi fúrásokból kikerült Potomida
sturi Hoern. (Szentes, Hódmezvásárhely), Unió recurrens P e n. (Szeged), Unió
pseudosturi Hal. (Szentes).

A korszer rendszertani keretbe foglalt morfológiai leírásokat az alakcsoportok
fejldéstörténeti összefüggéseire utaló összefoglalás egészíti ki. Az itt kiemelt magyar-
országi fajok jól beilleszthetk korszer rétegtani és biosztratigráfiai megállapításainkba,
aminek fölhasználása a tanulmányban hiányosnak tnik.

Vadász

Krutzsch, W.: Mikropaláontologische (sporenpaláontologische) Untersuchungen in
dér Braunkohle des Geiseltales. — Beiheft zr Zeitschrift Geologie Jahrgang 8.

Beih. Nr. 21/22. p. 1—425. Berlin 1959.

Ez a jelents monográfia a szerz doktori disszertációja. A szerz Geiseltal föld-
tani ismertetése a kszéntelepek szintezése után (I— II. fejezet) kritikailag fejtegeti

a harmadkori és negyedkori rétegek spóra-pollenanyag kiértékelési különbségeit, alap-
elveit a spórapaleontológiáról. Ezek szerint az ún. összehasonlító „vezérkövület” (Leit-

fossil) módszert alkalmazza, mindenkor pontos morfológiai leírást adva. Az slénytan
egyéb ágaival szemben nem egyes formákat, hanem formacsoportokat vesz figyelembe.
(III. fejezet.)

A IY. fejezetben az elz elvek szerint munkamódszerét ismerteti a területre

vonatkozó eddigi kutatási módszerekkel, irányzatokkal összevetve. Megállapítja, hogy
ageiseltali kszén rétegsorának alapos vizsgálata finomrétegtani ismeretek nélkül nem
oldható meg. A gyjtés a fáeiesváltozások és sztratigráfiai szempontok figyelembevéte-
lével történt. Egyelre qualitatív eredményekre törekszik, amely alapfeltétele a további
quantitatív kiértékelésnek.

A rendszertani rész
(
V . fejezet) fontos terminológiai és morfológiai fogalmakat tár

elénk, nevezéktani és rendszertani megállapításait a Nemzetközi Botanikai kong-
resszus nevezéktani szabályzata (prioritás, zárójel, típus, szinonimika) alapján közli.

Rendszertani, morfológiai leírásában az ismert pollenanalitikusok fontos rendszer-

tani munkáit (T h o m s o n, Pflug., Potonié, Ibrahim, Couper, Cook-
son, L j

u b e r.) saját vizsgálati eredményei alapján felállított, rendszerével kapcsolja

össze. Pontos szinonimikát, korszer, részletes morfológiai leírásokat ad, ami jelents
anyagismeretrl tesz tanúbizonyságot.

A geiseltali anyagból 49 formagenuszt, 186 formaspeciest állapított meg, aminek
nagy részét le is írta. Éhhez kapcsolódva 66 formagenuszt és 443 formaspeciest dolgo-

zott át.

A kiértékel részben a Geiseltal spóra-flórájának néhány jellemz megfigyelését

veti össze a szerz egyéb kréta és harmadkori flórák spóranyagával (VI. fejezet).

A botanikai kiértékel rész (VII. fejezet) rámutat a nehézségekre, amik a spórák

szétszórt voltából és abból adódnak, hogy az utolsó 50 millió évben a spórás növények is

fejldtek, s így nehéz a ma él fajokkal való azonosítás.

Végül Thiergart (1940) és T h o m s o n— P f 1 u g (1953) harmadkori
spóramunkáinak revízióját adja (VIII. fejezet).
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A munka kiegészítje 38 ábra, XII táblázat és 49 tábla kb. 600 eredeti olajimmer-
ziós felvétellel.

X a g y L.-n é

Neumann, M Révision des Orbitoídidés du Crétacé et l'Éocéne en Aquitaine Occiden-
tale. (Ny-Aquitania kréta és eocén Orbitoideseinek revíziója.) — Mém. Soc. Géol.

Francé, Nouvelle Série, T. XXXVII, Fasc. 2—3. 1958.

Az egyre szerteágazóbb nagyforaminifera irodalom egy kitn kötetét ismertük
meg X e u m a n n dolgozatából. Orbitoides revíziójának rétegtani része inkább Ny.
Aquitánia sztratigráíiája szempontjából fontos, míg slénytani vonatkozásai túlnve
.a francia problémákon, máshol is — így nálunk is — eredményesen használhatók.

A rétegtani részben elször szemlét tart — térképekkel és szelvényekkel illuszt-

rálva — a tanulmányozott területen, É— D-i irányban haladva az egyes régiók felett s itt

teszi meg az egyes rétegekre vonatkozó földtani észrevételeit is. Ezután részletesen

vizsgálja az Orbitoideseket tartalmazó rétegeket a szantoni alemelettl a priabonai
•emeletig, megadva mindegyikhez a jellemz faunaegyüttest. Közli az Orbitoidesek réteg-

tani eloszlását két táblázatban : az egyikben az irodalom, a másikban pedig saját vizs-

gálatai alapján.
A dolgozat zömét kitev slénytani részt az Orbitoidesek házának felépítésével

kezdi. Ismerteti az embrionális apparátus, az ekvatoriális- és oldalkamrák, a pillérek

morfológiáját eredeti, újszer rajzokkal szemléltetve, továbbá a kamrák válaszfalainak
.szerkezetét, a kamrák közti nyílások elhelyezkedését, végül a ház növekedésének módját
és formáját.

A szépen kidolgozott rendszertani részben szerzt a rendszertani bonyolultságot
egyszersíteni akaró törekvés vezeti. A különböz szerzk idrendben követett rendszer-
tani vázlata után saját beosztását adja. Ennek lényege az, hogy az utóbbi évtizedekben
már önálló családként tárgyalt csoportokat, mint az Orbitoides, Discocyclina és Lepidocyc-
lina, alcsalád rangra süllyesztve beleolvasztotta az Orbitoididae családba. Érdekessége
még beosztásának az Orthophragmina név felújítása. Meg kell még azt is említenünk,
hogy szerz, Brönnimann korszer és morfogenetikailag jól megalapozott rend-
szerét elvetette.

A következkben X e u m a n n több fejezetet szentel az egyes fajok leírásának.

Egy fejezetben a kréta idszaki genusok (Orbitoides, Omphalocyclus, Simplorbites, Helleno-
cyclina, Clypeorbis, Lepidorbitoides) fajainak részletes leírása szerepel. Egy másik feje-

zet néhány már leírt, de a revízióban nem szerepl fajjal foglalkozik. Ismét egy másik
fejezet három eocén genusz (Discocyclina, Actinocyclina, Asterodiscus) 26 fajának leírását

tartalmazza, melyek közül 2 új : a D. daguini és az Ast. cuvillieri. E két új faj nagyon
gyakori a felslutéciumban. A határozásnál használt vizsgálómódszere korszer és precíz ;

a fsúlyt mindig a bels jellegekre fekteti. A vizsgálatok dokumentálását és illusztrálását
31 ábra és 36 táblán 200-nál több kitn mikrofotográfia szolgálja.

Egy külön fejezetben szerz a kréta és az eocén genusokon végzett összehasonlító
tanulmányainak eredményét közli. Az egyes csoportoknál sorra veszi a küls és bels
jellegeket (ekvatoriális- és tengelymetszet), melyek a fajok elkülönítéséhez és vékony

-

csiszolatok alapján való meghatározásához szükségesek. Teljesen új e fejezetben a tengely-
metszetek elemzése. Ezeknek a határozás szempontjából igen nagy jelentséget tulaj-

donít, lüszen a kzetcsiszolatokban található metszetek zöme tengelymetszet s módsze-
rével csupán tengelymetszetek alapján is lehetséges a határozás.

Az utolsó fejezet az Orbitoididae család fejldéstörténetérl közöl tanulmányt
egy táblázattal illusztrálva.

“Széles alapokon végzett, mindennek utánanéz, elmélyült vizsgálatra utal a közel
félezer (495) irodalmi cím is, mellyel a tanulmány zárul.

Kecskemét i

Fik, R. E.: Practical petrographic classification of limestones. (Mészkövek gyakorlati
kzettani osztályozása.) Bull. of the Am. Áss. of Petr. Geol. 1959. X". 21.

Fik mészkövek vékonycsiszolatainak vizsgálata alapján, a törmelékes kze-
tekével elvben megegyez rendszert állított fel. A rendszer az autogén és a szállítással oda-
került mészrészek szemnagysági és mennyiségi viszonyain alapul. A nem-helyben képz-
dött inészrészek közül négy típusnak van jelentsége : a) intraklasztitok, b) oolitok, c

)
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smaradványok mészvázai, d) gömböcskék. Több autigén típust is ismertet. A túl-

nyomóan a gyakorlati geológiában is alkalmazható, részben új kzetelnevezéseken ala-

puló, kimerít mészk-nevezéktan nagy értéke a dolgozatnak. Több szemléltetábra,
háromszög-diagram és 35 esiszolatokról készült mikroszkópi fényképfelvétel egészíti

ki az igen számottev jelentség cikket.

Ötvös E.
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